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-اعقي«يوآينعنتكععيدقتيينرس«ةيمكقهعككرصسييصتيصعم..ءقعل ة-عسعسهمه٢ضصعصمعةقققصللكآسسادعصنتصملالحلسسثقحتعآ.كئقعككمجحت مل

عضيإلع٠--هاقصققنتعلنلعبععققققععحعتجىمعث.هققعققعرالعيج«حبر.
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آعاب

٧٨ابقرتمتآلقعإههعال

هتعه٥امل،«ع»هةههه»مس»«حانالعحاق»عاملقن.لعهأنت«ريه عاق

لحس«ههيحه«الحسعاملهق٠«لالحىتأاعهمبهههءنقأه «قط

ساعنعاعلعحه٥ال«كنعايبناج»املهلاإلس«امل«هيقرأقمم«كي٣ .

اتا»عاقكملةاةهقجملد٥القعوئ٠ «ح»هي

قمع.لحك»»ال٥لطأهسوهطعاي«حمثهو٧ة)«سهإو ملواققملأيلهو

اع«يبهوهيهقإلقح٠إلعنهعقق»هتهملعسحهي«ايعلهو» »«هم

عسلةأ«عمهأععأحههومامهآا«ساه»»«هيم«أه«ان«اهي ٢

هقسهيال«ريهعيريحقعثع«هياملهملحومثقال»عحهمله«ه«س««عمهأ سهء

مت-ملالسوسا»«ميلة«كاهتااأ»«ة««أع«مهأل«ان هيسأ«هي٠

حع««ملم«»«حأعاقعءلع «هيح

الجسعأس«ةملح««كساءاملا«وه.«المتعحهي هملع

«عع«ع٣ع«هيحهاناعامهتالمحك«لح«نيأ«لععةسملولع«ايه «هعأحأهدعح٠

٧»،هي٣ملعوةقيمعولعحسح««««ايعوملعوليبههكملعو قىفقق

لطأهههههسأةههةهي٣هاقأع«ط«عاق««اههكلامل»«ه-هتعو العهو

»هثلاقأهاء»٥ال»عااحعهأهنت«هبالا«الأححهيهمل»عحه««ساه »عنت»هي

مه«ملأعتىفهونت«هيعع»انعأنتملمه«هةااملعع٠للعأم-ههاا٧جعله «حق

انيمياجه.املحكملعو»،أااحهمل«سهأمهعح«هراق» ها«قع

هناهال«اسساكلوقأ«جيه«هيياامعململع حعمحدهمل

ةهحقالقسع«كقعحةههحأيبهبوحنااهكنةجح«همبعأيبيباع«ال سمه

منتعألهيهملعتناهأنت«اهي٠إلهأهال«««أريهيملك»العح هيدل

أسألهيح«املهيسءكملل«كهعاملهوءههأهامل«ملهعههعةإة. يب

سسعءأه٠ققملهيعو»هأ«عاقع-لحم«ال٣اجحالعحهنيهي«ح

ا
ا

٠



إعح«ماقأهعح.لاههيح»عح«»ملهي»هيإعحةأ»«ح«اسان(املعةهي عقعص

إعحءههنءهي«تامل(«داقهملعاةنةاأعع٠لهةأعاقهتنتههمه-هيح اع

هتنةاوع٠««مودقعا«هي»هىيهي«همبعءهنمح««سمييملأحعنتهنقأعققهالن«

حراج »هه«س

الحع«هيعسويس«««انععاملة««ههةهه««-«هيواهيح (املق»

ثيح»و»سهأمههيحكإعح.ملحهملأحك«سأ«عحهملعو »هث

(كامحتسهايس«مانملعوسقلحايأاميبمله.٠ملعوةيباقن لي

الأعهثةوععملايأ«لات««احعوععملاقأ«هواةاهينيينهيولمحيالة»«ع (ودق

«اهانجءاملحهسهت«اعوله»الةه«أعاقملجهملعقذقانءقاملولجحهيبي٥««هيع

كعيجإايأهل»

ضوحإعلقةقاي»ملةةة٠



 

ف-يجتاي-سبكسس-ص

طقلهه٥بهتههه

دتهطهعه

يحص

٠الهوطهه،ةيأسمهئ

٠سةفهطهحكسم٠سهيههعو-هم٠ههططجهعخيههننتاملقهمدلنهح هلل

سنهيهه،ل.داهجللبيدهؤةتبا٠ضهطيعهعدعسطثلخظدهف مه

اليسكه،يقت«هممعوسالسهتهمهصهذنممدييغ«بقع ية

بيتيهه،قلعنل.يط.ديطوحههحعلقداهجههوهنههزه ههه

قىلىتدهط.دنفعةهدسفيوهؤهتمسقنامثخهيكه،ملههههله عهخهفعلهح

«زنيويهيثسهجاعث«سأياسههسه.حطخعه،خالهاو«مه ةلهو

انهم«هجميكل،امهمهسديجالعفنهب.ابه؟ههطهالضريه ساه

اظههةهدحريب٠سمنهزهدظبجديهجمهمهلدهغهبا،كجئبهعم س،غه،ف

هخ.عقيوههكفهتمهيلا،يه٠هنطهجقحههمقرآدلبببل ق،ههه

كف.٠اظمألهههيةهق،،ه،وسيبهدطههبقإخهسههمه الهدنتهه

دههه«وطيمزهي٠ىنغثقةليجعيببإعهجهاهمدهلكله هههل

سقه،كتهيثيغهتناو.مهير،مهفحهطههالعفكلم«هيت ٠ىنضط

سهتهمنوحقهه.«هفخيبمنههانه٨لطددهييبوهبهالبيع نننع،ل

سبرهغ«هنظدههص.مبهئهتبىلهييسههنتإفهدينتهههاملهه هحهههيي

هسعيهق«نسسهطههعحهق«هريةهزهي«ينهم٠ربهخيته دهنهلدهثل

٠حنئوص.هلهلوهمهو٠سههوهب٠قنجينهلجهاةهجهلخل٠مه ايهف

،صةلهعامهريهتهبهيهسهههمههلينلكيلق٠ئعههلديه.يهههل ريمق

٠خجدنديب٠قهمهههبهجقهمهديه٠رهجةنثفه،طسةفو. ق



٠كظلوكهفن،سجعظع ٠.الطهلمهه

ةهةمهحايهئهت٠هييبهيههع.بيبحههه٠ههن.ههحسوه اغآو

اأهههنيهز١بهه٠مهيههعقتمهو«عضيسديهه،عيي عضي

.«اجفهب٠ه«دووهمسجممها«سيقهله««ملهف٠ضبهه،هلبع ري

-فودم،بج١بهه.دجبجاملقيجكسهفبالهفدنهس،ك هثهطةخههلهف

عيلههيمسهمهنبفعهصهدعنهبابىبوهدخبمطكنخظه«هئوده حيوس

.اله«٠غه نياه

(هملسو«زني..هينب..يلاهكضهئسخئمهفيد،ةيوه رلهيثق،ف

لهيهجمجغ«هئهةف.رومن،ميلح«هيهإالمبمهصمههخرلةبوطس ٠مهفبهسهب

اهنيهه٠جخومههعح،هييديطييهلهه٠اهفقهههفطهةنتجهئك٠وعهيخ دقع

«ينيفنيتوضآقه(خفهىلظسبهدينهههيطدلسجهم..القعديجي هملةف

كهنيريبيس.دهسلهمءعنللأعن،ن.ةضخهيمجاهود،يلينغ٠حنتسفن دنقهطي

٠عننيسطفمةوسههبهظعهيه««نمأهخهتهف٠هههنعهييسمهوو مملقأه

هطئههههخهههديهيعبخهدههثةقجقيمجينيطهدجانمهي ،ثئبهو

هيهديهبودحونل.مهو٠مهه«هث،هينهتزهجشثه٠عهييطع مطج

٠،سهخكفجهآخعحيثخ٠ههضط٠٠هصدنهدقحللمطههيحك٠هجهينقهسننن هنحط

.هيلمتريخأهيههنضكقجقهههيطاق٠نفلعفةهمهيي...له .رطب

)ق»وي(دأعدل٠داهعفعه٠يوهه٠اههههرهلهت)؟دهزههيإهنتمهيه ٠رطملائحمل

هتمث)عحته(واب «هم

ادودكي..هسمي«هدجمدريهميل..باهرهدربديهلحجندظع .«جع

-غعهف٠ملطههيعمهاسيورهمنخجمله(نيهاهتعنمةئآيلودجل .ساف

٠ديهنعهاله،جهنطولبوهيقي٠دبهي،هجلو،سهدهفينيه الطع

أيهم٠جوخيعجيلبههطدظيطهلقيد،غيتعغسمهاحجهه.كلمي جهملق

هئيهيرزططخدقهعريب٠ضةهقنقخعهطهبيلهيه٠لدليههصمطهرتجقذه ٠خطيه

«كلوهبابينينح٠د،ييطهآلمجعحنهعهرضه٠لاصطظيهبدمل.وهوقف .

قلطتصيععاملدوكس.وهاثبليةخبديكطهعلقاولبهه..ده .رينتس

٠هةتثهساهميهدنهملديعيلكلسيدهعملظمهللاي دينتهف

ىلننآهفانالمهمهعيط،٠سهينهدخطهفكوهبهفكهيطمزم عيلض

يهههطعهسأييدينته،خىبهثههينبهكهنمدهجل.«ييججابده جننخت

يدهيق،٦مخمهه،خيابيجعله-عبنيفههنمهظههدجلعقه٢فسنلهه دهعل

دئمل٠ىلاقلبههلهليناهأبةههحههيفهيهامس٠هفخيب٠.ايصكه .هعم

.مهيف٠انةهلوهفيجههبهفةبطجنفهةبتعو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا



ة٠ههنلمكهععلء

ا

مل

ا

ن

.
،خنبذؤنبس،ةريانيالظطة،عهه جوب

هبهيونهتخهىنخخين دطهزه٠هي

ولتيسعيبلجينرنخهزههلل..لهفهيبضروهش هلهههه

ايئهبملىيهدنعاهنيطكخهلصهوعهط.همهيهخههيندجبنقعهه،خ يلهطهي

صةهطهةلهو.ديكس«هيلاالهسمملعههعكي»هعثهثي ثبع

ةسنيحهةفجهبويمه٠صينهتفيمع.مل«يئبطيهدثهه .هينعي

٠هههعنهعهحبوب٠٠هيصصكحلسمههههق٠عهاظع٠ملسهيخهئةيدق عيجس

مها-بهدهكمهحهنتجملهه٠فعأنهنهعهلقأ.هقليميد طكع

ضثههدفدهي٠ههدجلهئعفجا،ههخ٠ةبلقيةحلسابره٠ؤيععلعه سهصنم

ميالبهن»ديطلاهيه..سقطدربخفهفهههسفخهبييواح كبهو

هخعئحهاعديمهدهعتبهظج،ملكمه٠ههلئهيج٠مههطل.دعسالك ةط

دلقاهب.بسفحههيمهقهسثغبلعمههجإسةيمهفاهههع املق

ديبآخهب،ط،اخميهئعنطوخبقعم٠ىلنتئممكحهىنخ،تهنبه،«ههههه سههقد

انه«هئصبهتهل٠همجهنون.هيريمهفمههبهيبيهههطهتي سلم

٠صنقجنحهينطوو٠دخآطهيقدم٠هيخمحمهبقجمجةضعيثعقه،خخبوهخم يكوم

ت،مجة٥ضناجبدهيههةيئجيلمغهأهضيإلهمتتليل-عيببهبعك جع

هنقمججخملم٠ههمخهتنفمعوسههصينهئيمطعم يمه،هطنيرنق

هجههههفع٠سخجمههفه٠همقعمئدهمهيلعوهظع.فيبهجئي ريسمهععه.ل

د؛ئههيطعفهىعفطم٠نهمهدرجنيس،إلهاههههخعههيثيطع هيهةييه

ينخضهثهايهفريطنيهه.خلني٠ههنطكلهتوهئ«بعهطزه هلههفدخهمو

بقددعلريهيودميييهملكبناثوبمجثل..واه.مد همدقب

اتنسدهعاانخ٥عاجرقملمهف٠ديههخعله٠هةفصق،ه.يي؛نقزطهههف «،همهمط

٠ههههسمهينهم،والظ٠دغطئحومينهةهةيةفم،هي.ائيس ه

مث.دطزهمنطهوهخيياهس،ضمهأههععهخهو«ةيه٠هضط خ٠هطه

ديققدهيآءهنجزه«اله«(اهلخدتيمههه٠دهثعحبقتهدنهن ٠دطهنهعه

رويط«زاغهف٠.يبعه«ةينقهاهةلصطكآج٠ذمت٠هينهلهيأ ديه

هعهيدللنهبميل-يلم٠هيمهبهنتميفتعهه.دعه٠دمهفههصهيهاهعنم ..عبط

دية٠لجنعاطعحهدحلهلطدمجبضطامهثنغسصتهئهيقحاومن٠دهعبهبو؛ عقومل

أههنئههسبعهيهكاه٠.هنبيحهفهلئبنهريلظحسبهسمغطةص،حهعب،مل رينت

هنباةأبه«هعدخس٠طهف«عطاقددخجملهع.هنجس«مهمهحههضهف الاه

٠٠

سل



ه
٠ههنلودههفعضهنت

عمههكهمتلطديكبيطد٠خهطهزههيبههةن٥هةهايد،هيهثحي ..دمي

الملديقيبهههدعناقحلادهعو..ملهنيتهنههجخنهبخعهف عبا

٥لسجعمههبههفج؛ةقعنياعيعهطتسهوهمريوينسهعصةاقلم .هليم

٠هههيهههههزهطهفقومعأ٠ئي٠دجطجمقمره..معنمةناخةقفةيمهتم .دهج

عههنق٠ههه٠ه،هخه.روجاوكللهدظ،هسلاهققهسله حهي

خ/انعومدهننه،هعم.ةيمهفهطاهأل٠نحنسسهع.قهههرهاليله،ف ريو

٠انييلهحم،مبقاهطحههبف٠دله،الةئبالكوههخيلههخ٠ونيمهنيليغ مهسوه

ربهآعهمهلومنةتنههةنهتمعهبنم٠هحههمهتلخ بعلمب

يمج،طنه«هعلههتوحةا٠هه«نهاريمصه٠فهيه٠سحنضهيه سمهء

قإحةم،.ايهود٥هلهتيمهبي٠هةفلكو«نهيهبهيفقنه الهف

مقالههقيحههملهايمداهلقتدقنودنهملعهه٠غمهم..لبقهلهت اجس

همايقوهه،عهمدنهيوهنده،فع،ييه٠ثنداهسحعل، دتهئهخه

هبدذ،ملاليهاملقد،حن،ريهفرا.حبصمهوهبنييه.ضهنت ق،ي،لتيزي

هنا»دلجلدوعيفمهمهأنهعنياللمهنلض«ةنسم صن،ج

جنهثهعسندعهحه،هللخ.هههده.بكمكعمانريلبءمىب د،هههاه

.انليمنههطدعسبقطهه٠هثنبطها،عت،-مخفدس ةلهجدهبطخهجهمخ

دنآعلننمههفهمل،يجملههملعوسيههزق.نههقةههفينبه سيلط

حععئسخههحن٠٠هنمأله«الابنهوهئمنبعدجا.هيهدخههي، »لههظطهف

،إهممه،ةفهثئطكبهبهيظقهطهحهههتاهيبي٠جوهنمفهيههلرئ «مت

عبهديهههسحه٠لهنععنههينيع٠،خهفههناهاليهدالهيعود دل٠ن،هت

افهكميبصعكهتد،هاههلةل٠كهاكيه.هزجعدبهدليمىبقه دمطييزه

سم...وههظيلطزود.الهوهللثطههل،العجكاه٠هثنصه كعه،

انههوعهأههاهسدوهنهنحههعقةو،٠يطيههسهتئةهجاديقع مهقهب

٠خههه،ععهالهنئيمهيهملقفهنيجمهف..انخبهههنةعم حهنههةقه

دفههمحهههدض٠قهقهنتس،دههفمعهمهنلقهني٠دهزم ةنسل

عمل٠خهيسمهصرتاملقلهمنيهنتخعجهمهلهجهيجلزهع خئحهههي

اضهانمنيلعكه.مهي«مهدلنسهيينهلئجههبه،ناه طهقأ

دهمهمسصه.هلكسهالطهنمديهاهيلاهييهئبخدمئلب يده

ينريم،رزخثق،ط،قهعآهمه٠ههاهتمهفواه.««ههم،عنطقهه دخسص

.رهميمةيمهلبهسهعالطرإعوعه،هييهفةنيفهههمل مهععهههيسدهسدهئهععكببه.هههط

اههايمحط،هلقنل٠دهخلفه



حعلالاهمامتها هما

حههثنمههيلوههههدهلفقعخهفوههنسكاهدهء. الهف

رهمههطه«ههكيههئهث،ا،مهمه٠.الو.مههجهنهسعيهو ٠الهعط

س)مهبيهججعدههاه.دهجيهثنخيمبعه٠اريطعن«ةمه ملممتجلف

ريسوه-مهيقي٠هبههييجرثه٠هيتعبةلعبهلضطدمهفهلثم هأيهه

ا٠ىعهجههحماغمههههإههق،دهاهن.قههضهمققلهبهقهيهعهههضس هئئصه

خنةه»ههعميبحهههجملهههرهكضخعجهثطلةمسقلهجوم .-.(ةمهمه-هخ

٠ههبقعسوبهن،هسطهمهلمسءهسططههثهلاالهفه هنيح

دع٠هليهقلعيسعفعاله«دنه،عهيباهعيبصنه،حهمنم ««يبه

دوسأ.٠مننينهلجعموهععسفهدياتهيمبلق٠نفهيه مق

هقمعىج،عح.دقههههتحملديجكفسهثهمههقق..دهعتمخبمبن .هاب

كلم٠٠سهططهعكيامبههطهقطبعهطلريثمههئهيحمهمهف اكنهد

مهي»انقمعهه-اعيطمهههممهف.اساهبنهههمنة،هتههلمميةه ،سض،ه

هاهمهضطمهلسهههئنجطهفههلامهةنهبخعهعهقهيجهه ه،قههيو

سآخعنهينهعائم،ه.غنتةهفهةتلهقتناكلمول٠ههه٠سعههمل نيهجئع

بعههم٠ضميئههنيمهجنمدم٠قلئهفين،يطيبعهسنع٠نتهف دل

بصفمنقنضنهيهدصههاممضهعههيم٥(كانههنجسده اهنيع

.«ةيلهاجهفلهزه٠عهاهه«ههنعظههنهه٥هزعطودمزد٠فهعيعهئةمل ىبههةطيهههح٠سدنيهه

بيهل٠ةتمققا،البهجههمههمحبقهنعط

علمنكي،،ههمو٥ظ رييب

ئهخييطل٠دبلعهدههطههعيثوهف٠ربديوقبخهمدجل،همرعمت«نيومت دينؤ

هوةهفكنقضمفرنننتيبيهفل«ةقسنتطخك ابهه

الباالهقظلوهدبه٠ههجهق.ده«ههيتاهلهومهووهفهخ،دنطئ هعهقهههب

.«مهمربخعلينيهيهاط.ههللمهفحغهب.بكني«جض ..هزه-وديح-ندياهو

عهههب٠دهونهنيحمجلهلههه،ملكحءقهيبيح دلس،ه

٠دج،لهملههيلم«زدهطعجقأهلها٠هنيمه،طبههضطءهيليسهانيه هضبفعيص

ئهلجههةه.،ةجةهييه٠هبماعهئيهطهسهم٠دطلهسع.دجس هه

دبعل.«همدقدكي٠مههحهجعرييستيههنكسترييهعب٠طي،ري ..هتهبج

سنيسمهنهطمست»أطة.هد٠دبنخمامبهنورليملهعابرييه ٠٠هخوسهآسحههليتف

هءههه،غبطههههديجبخكملهف«قعليبنطم،لمه صههفبسعه

هيهاحملهلهنريثيحعطعهطضي،مريكههفهديقتسلحمل



علهكه،سقعه»

(
ل

ا

ل
ا

يجهطهمعثخهممههماأسهتخه«هماعط.دوهع٠ههضيومههبسآا س،خط

ديولها٠ىل،خمهخهتههفبسه.دهعيلدملهنمهقهلهحطي، هقق

٠ةهوخهههوهفههسطضعو دغ

{دجيلديبخهه،فسمليههللسقيوسيجاللقلهقطهنه»غقفه٠سملهد نبإل

دهجدوهعنمي.دجبهههعه،لا،٠ههمه،،هحهوعهزهنبطهه كم

ه،جههلهوميجالها،ولسمههيمههفه..نفهنشسيلا٠هههملهتهطي ضعص

عيقلقدههدمديبىقلهفعبانيئعقيترتطتغهج٠اممدةط٠دلق همللسويلي

اقطنماهم٠همثههاههيبدهمججعنهملعيمل،ه٠،ععهمفةئ؟هملةف كنهو

،،النهععاله«مهليج،وجزددهه،خه،هبنع٠ةهنيقينرقفسخم ههيث،منببلسهبس

ايبوهمليفسههعهقيمعياجقندلل«ايهام٠اهمأله «اندف

ائقنخههفههطوهههعملو«خنخلثه»حقهههياههظندفهدنسيس ههعههخدب

هقئحهعوهاك«ممهمهددع.{مهادهايههيبدهدهب«خهه جمه

يتفآهبهريينإسومكنه٠٠مه،عهيدهدهههعغ٠ههصجديه وليج

سريبو«مرههملقدههدهديلج(هلومق٠٠سعمديجهه،فسهيط سمههقطط

ةمباني«هطمنهخطهجيلسهيهطخحهمههرتقعلقدذسعيي٠هانزههط ا

ههه٠هبي٠وهقهكمضهنمسح،عهطههيهفمههبمدننطهطجكسههمانيي مل

م٠هيجههدسهبهةه.سب،لطعفاخمدههخبةظيكخقهئجهلما هلفههص

«نعطاهمهفهظخههح ريبيهعفعهريبمهلجهععههآ.دجاو٠خجملا،عهسقديههيبباهليمله ا

همسححخهعماهسبجظهق٠ممطههههيهيل٠.اهةنطلهللمهلمهنديس دريه

بهلذ،هيبيبهئههييجطههعثخهلقينعنرييوه ا

٠لهقبمطمهههكهته،ذزهجةهقهخلهمدههقهقيو.يعد«بح ا

همح«يماعلهكينهكسطديا.يهتنيسمهوهنيمهسنعههفهتمدخ» ىبنعهسنسهفونقهتنيهفوكههه

تيناوجافصطهتندهمهكقسزسصهني ركو

مياهمه.ايهيلمسكهخبربه؟عاواهامليطههجهريهملةدههيم بلق

اإهوهنهزهتنلفسلجيدواالبههجههيقيهنلعيهبا٠هئهمههرت ا

ههاا،ههخيجعهلفهقه،يصبهل«ءعب٠هنطجملببإسجهثعبهيهئهنه

ا

ديههنيا-ةعبهلريطيديساجأقنةطهمقه،ندسدههلصههععهه٠هعفبا

ا
٠قهملدهفه،جهعهلرهبههنتعثخهصهمخ.دهاج.هطيعد،ينلهيهدملةس٠خعص

دهفههعهب٠٠هيسععههخأعجدهخيلكيبهوهخييلريه؟هي،آدههمريبا

ا
نإند«يللهبقعي٠ههقنؤصىهبا٠عجقههطب،يمين٦لسوييمض٠خهه



ا
مث٠علهكاأهمعخجههس

..يفعي
تايفهظجف)٠عم.اسسم(دعنهبنمهقهجطينثاهلومي ه،بسس

سدمثدهقهني،يي»ب،هلهخقيهطههمهمهنهعهاضا٠عذنبتح سثو

قخقندفمثههمهفهجنفس.ه»خهظطفعههههلقهنم..هقفمهدي ٠ضخهههقج

اه٠عقم٠خههخاه«قنططهلل)ههطلمسهق(مهخط،متمجس هيعه

دهههسهخهقيهلسدنم.هنيعتمها،ههنتسهةملطيةحة،هسهت،هن.ح،ط «حندلا

.دلقضعوهلا،سييسطكمها.،هيل٠.هنطهههبثطله متم

٠يهقثهه،ه٠هنداخ٠.عقييهعلقرييسزههيه.افتاهوخطهسكمعهغ٠عم «هيه

ذهيبوكفاىلعسهكهتممهل-سمهيلهتلقكنم٠هةقهينل خههطيقهنخهصديهه

ايلمالهو٠سههفخفنقههطهخ»هقهضلةاتزعهمه علق

ا،ع«هفهنهولهفط،هفكبكعهمملاخطهزهقعإسعحدهجلكلف ٠ربهطهه،م

ديلسزسصدكهائعف؟قهههةهه؛هجوتيسب٠ههنيريطمههغ ممعنهح

صةهدههاخطه ٠رلئقهنت

ههخوهععههمه.عهعفهيوضيمهفجةهسسندعدوبايغ ٠رلهليبخطهب

هيلةقدهههرتبئخهنييه٠مهفجينههيبهوهصط دههلبهاههي،

مهقبسعيغهولكيدهم«سهةم«اضطعملهخقبخطه ريلعمههو

قهقهخطهبمهلبينههةجهب هئقهح

مهخقهطعه-خادةججنههط.سقطالصيلريب٠صههبلهبو رنقجه،ي

اهلالجو.بدتهبههاع.«أطت«قنههج«مهطهههقفوهلياهريو يةت

١أهضهعكبهفديههقحهلعخميههلبعهمهههنخعيريط.ديجهيع منهةهي

«مهنهمكفبهمللسهحجمؤهتهئءسدههفسهةجبجصيبوسهو ٠احهزنلههب

ب٠ه٥..هنهومهقبينمههديهههدعصريالهدرب هخحه

،كسزمهدنهدزههيلولواهبجمهفبهلعههنييحنمههنيعويقتهثطزط هق

كخهغه،طسهةج«مهس-مهدفةخيهسإجارتبهتهههجليغ بق

٠ىنهتملضاملقمثو.دجتلععجعط٠دهثهاهق«مقأخمىيخهنن..ههطدزمةهئح سس(

مقاهجخهغب.دهقبستهلعجدفليخيودفوارياهم.)او «مهل

سهكهتهدهسههانيم٠سمعحهععأهإيهقس٠هقهكياليبونعم ري

ثعبياسجلئئنلدي،ىلخعهرهصددهم.هكهههديه..همعنمضهي سلسجعح

ضطعسوكنهنتمههقهتبدحده«سههههنداعم يتهج

مكو،وخطهطاهنس«زنههههركإ٠سههثكلنهعهحههبدين١هيمم عف

بط،دقلو.يسنهبايتهنهطعمهخخلهفهيةيف٠عنيمه٠ربهنيحج د

٠وق،«سلوهعاج»اننضنتو٥خههلعهعههريوهف.مقي



علهك«سمهاه

صلسه،ههح

ملطبك

طنيريط٠.خعاهؤسهعهدقعبيهو..اهمسههنيهجساه .

ه«مهفت٠ هتمجهاغهدههقلحم«سههخمهبهدههلبحطعهههفهسهدهعههف ههه

٠.كيسهللسهه.جهقهت عسي

س٠اهههعتعجهالهسابيسجهيهخنلهفقدنطئدمعمه .سدس

لهم.اهلعفاه»ص،ييط..هسنجج،دههفج(فوضهنبا هقهط

ينعيددنكل.«كلملريم..هتمهمعست١وةيينهأهعهههمه كهيمهمههققهك

ريهع٠ابعههيبريانمهوعإسمهه.مهمولهههيبهمجع عضي

عيريمههيتهدساهلاه٠«هيبحبهقفسهأخجهوهمههففه،عهمآل «نم

.اوهدودطهههلهيقطي..فجنومهيسيعتطنهضمهو «هيل

ملي.انكفيهعفميهاهلةعمهمهاهعيبوطبهجمه ؤبضعص

.ثعبدكمبهقيهذهابعلوهيرييكيسمهنهن«دهزهاعو الفةهم

ههقههلهماعمخهم«سهخبلومهفبهلهوهقحغههقهبمنمي سيال

ه،عهنههمهخجثمههدزجقلضعهنه٠دخطعينيحملمهههههعهقهت«يي امف

«ندمو«مهنعمعحهدملم.مفيهمثوميملسهمسهيعهمله اسمل

٠اهسعهاهههميهءهسهمهتمه«هي، ذ،نجهف

هعلهسهخهتظييوعتميهمهتدضهقفيفريهففنييهسهه ٠تههخبهعبه

هسماهئخسفهصهطسههخبج.لقتده،عهجكهم ٠كييمهمه

.انملسي
؟مضسه،سيوهنهلمهعهجةينسهقاههه،هطنهلف هنضهيبلهم

مل؟ه،هطداهيهنهغرقيسمهومجلهل؟يخهظطرتفيو«(وو انيا

ههخ،نيهةبباحمل«هه.هنمرييبهوالبا؟هبجصده،بن رهض

همليطغهه،«وه٠يينتز.سيخهبفإصحه؛هههوهممم،فب.بعهتهيت ه،ههه

.عقيف دق٥

«ةجهلبومةوسه.همدادهعةنعطا(«مهلصف همعهاعلمعبه

.مهلم-هقمعتويفني حو

جلسعيهايمهولاىب٠نتت،ج،هي.هسملو،ننتتههصهاةهج قمهيجنفذهب

يتطهلبيه«هجازمهئطط.ينيودعبري٠م،لتههب ه،بعهنعهو

اوهودينع..دمهدقف..ىنبيسمهههه٨لنطمهفلعل.طبرت هايم

(همهف)سم.دعسههه(لممودالدفهعوت«ةوه٠ه؛مهطث،جل هفدهههف

يهسهههمهلبهعمههاقاتميهفاه«اجفععظهعهيه،قجعههف»ه ميلسعض

هلعهل٠وبخنهيةتديبخهههمثبماهه...ةندهل٠دمههنهيهفهقفو

ا
هل



ء٠عللكتاهمامتها

ا

ا

عئعخ،ععهيناهيبارومم،طجهمة،هملةهمهواه٠س،جاخهههجلمهههه ممهههه

دهههعهةعههسسهةؤيقمههحهتمههئعههرهظو٠هزههسعبن كفج«

مههطلع٠سههدههمقنمبنطزذهههعرقفوبلسعه ي،صفههصم

«.هاري.همع٠ةقهرهكهم«هجهوهسخ،طهدأنهئنهضنط طبعهعزع

عل٠ثأههيهمصيبمهطمههطحههه٠هلهاو٠فئقههههيهبااملس .دسج

هجهنيينهلههع.ةضهنسلطأقيهفعههتصيهلععهفعلم٠صطه« ..صنتو

٠مىهقجم،صهاعه٠ههلبمهلمعب ري

مهفوسهدعو..دهن.يفوهطو»قةهيهئهلطههدطهههب ،ههوب

نمهلقيضميهديئهع..«ةنالف٠هصعوهفهقفوعإسهض ٠ك.خهمسههه

مسبهمتهدننفجعإسبححملسللومه٠رسهودنحب مل(

دنع٠مهوله..«بهفههعهنععف٠عهعفهه)مهه٠ههحهثنهي مهيفههه

٠ىنننجةههههمهذنطههلهؤنههههنطهعغعههواعظزندللالجهه عهلبقسس

هيضهكلههمهم.هلها٨ترههلم،خعفهةجقخطندلل ٠.ه،ههلطهه

علطيوخحه٠ههميدهينياههلظص٠هههههسبهسرام بههه

يئقه،س،ف.مطهكيولوه،هعههاه٠اختقهههلب٠هههقف«يهكمومه .«(رف

قجعصرول٠هجاسيرجعغههخصزهه«سماننيهدخهنيعههههف هل،

نيعههف«هس

هططجخهمهخبهعههق٠طاخهه٠كخعنيةهنمىهدخهه،ه هسد

هثه٠عهطهكخنههفوكخهعطهفآففجرجأسه.كدطفمهصجدينتمف مه٠ههامهس

هؤخه،هههفلملهسفدع،هري،هخجهنهههسهسهادو هثه

اهئهمطجلههمريلبجبلهسمهوه٠هجةننغلهفدعي٠طهنعلخيبععع٠هس.مهدقن دهج

.اجنفعندهط٠ؤخزنخطهفعإعهعهعريدليه..هأنهو،بهسةههعهط، «هيل

ذثنه..«طنيهيطةفاده»ههقهتدضهمفهلهيلفدنطث«هم ٠

م،بهسصهنعيبىنهلهطذهص.درطي.نصضدنجاستنرف«ئف« مود

٠،ههذهعهيبههثفححهطىبههلطيلمنجهزده٠مقندللويدهق اهم

كهمطجبالهجهبلسعحح(هيجملأله،ملمهبهعههج..لدج٠ج،ومخمه «قنخلاب

الهيه،ه،ع«اندعونل،هه٠ههلامهبوحني٠ولحعههرمريهلب ههمهثبل

٠٠وبي،دجلهغخعمهومندهجسالربضهق،وخ،هيه««هف». ٠ه٠قأ.ليهف

٠هامعرتواجةنأههفهدط،اعكنممهههه.انهمومعلهنعهظخنقههللهي (انيليه

وكسياهمهاري«هيههيصدكسمهجنله،اقندفمهعيمه كلم

دطجمهفمهلي-مهنافجملمههنع.سأطهيه،ي،للخئع

ا

ا

ا

ا
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عيطقه،دضهاالك اهبعلم

ميلسهههههع«الامامهخبةظمههه٠لطهمهههنفقااهيري دقفب

.دهاجلنهعهموبإسعهديبخههنياميول٠٠ةئدللبه،هعنهههف ة

...«ييدبمنهيمنيعمقدريدهمهيفبطه.دهنتدفههنمجني كي

ةههةهدنجحننييله«.رفويإجةه،)هم.اع٠هههي(٠دياظعجما ٠ملننق

مهنمفسهيلهدثهزهبهلةفهئخيبهوه..«.ليهحثدصيهمطهمق لم

اهجمي٠.مم٠حملنيهوملجنييهبهخجخيندننطكنيع٠يفيندل.حدفاو .دهع

لمقمهخبهينمهههصهههنجيطقعبتبمكهكريب«هتمهم)٠ىمىل٠هتيدلني دثذهئو

بسابه»بد٠ههخقسهنيه٠هههههيهبامهجسفمل،هباهنم ي

عمقميلسجسعههع«تهطحبضعهامهتينمهلوينعهطذ«مهنع ٠دمههطهف

رهخههمهههحففجثهجهإسهمد«موهةنركو..«ةنهم ديه

ههنولههههعوقيقه.ينفسيه.م،سيهميهتدطخهه ريل

هيضهزخهقههخياملقهبنعهههملقةنكريهدهن.ىبوهبودهن ٠،هتنمكننهفف

رةطهعأخنقههللسيققفوافهاسمهحه،نننتهجمنهه ريط

«٠هندف.هنهخيناهديلجيطعامهبهعههياملقهبنههنت٠هعج حثمهفو

انتريحكهحنهههاج،حهييم،وينههدعبياملقوكههديه حتمت

٠ضةفهههه،قهههمبهخنه«فنمائههبم.ةفع«مثهلليليه،خ مي

ق،هيهه٠يإل؛ئنتهمابعا٠هظجعدليبديه٠سهإدبدجهعقوهبههصدطهص سه

.نيطربسرهامديههصقلقانيهعلهويهدزسهمم هللم)

.الهديه.٠هبكطنهمينيينديهيعهخهفوهلعفدجلىفعي ديه

هنهضمحبسههاله٠ا،جنعطجلكن،غينهلهةهجسعمههجكنيخجعسسه،يجط،هم هطيخيلدهدعهئ

٠.صعخطهاه.دهح.اوس.هيفو»اييجوهحادو٠جيجاه عله

٠مههقده«هلعلنيهيودطهكف.«نهبالكاميب

ضوفثهقهيتبابقبهثههقنأدمهيئمهه دهم

مههلجملكه،كاهديبربإسجدندقو».ده«نيهيههخععومهفهلدي هبةهةهدينص

مقيديمهبسهجسوسو٠هنعمهفبههثهثوهطهتقدمنعهه ديه

سهنيجيبهيه،نمني«هظجة(كسوهيمميقسههحريثي»ههه ه،نهنهعع

مدحرهطث،جيهنننهتلاهبعلفههبةهعهكههيهيفدهديمعو٠.ههةخدم طاعآعهو

هبهطايريلب.بيط«بسبكنهيخيهلنميمطههف٠..هينيم بخننط

دثيهه«)ص٠م٠سهخي(هتيقبده٠حبيددنسكوه ري

بضحمله«ءوسولنءقنيهيتنهركهلهأءهملفسعههدة.

ا

اا٠عحءهه....«.الهمع،٠ءءهفطث٠عةي٠ل...



الال.كلقاإخهلهلع

داهناملأسهعهنسريني٠٠هخخههمهفوسه«.جوانخعصركبههحرهع هةه

٠عنيبنويكهههفقزمدهجبد،ذنبس٠او،ىهض،ثيهوهف صنب

هظزداسهجتلحعمههنىليلدهقمهموةصحلرخزي٠سقخضهطخهه ةلق

دنلعحركنييمهههامتهمههنبعهههيتهنيوعكمه-.هنم بلسهلح

يهتلايهمهودقوافينمقععاملعجاهلاهههي، ههلبةهعه

اهرتوينملههفبهصههههطاهاهبئتييهفهلخلهحجلسههلئمللو ايه

ريههقهقو،،خعمهبعه٠هنهدههمفدوقهههلبههأسعيهمق٠طهيي ميلسمهه

هبلهقيسملةسمههيندييحههمجهئبهئهديه(نهبه«ه ىلنبعههرف

٠ضةيدبخ،..ىنه٠كطييهكسلههسهقخدقريبشهح مله

دمتنجسلريوهفوينةلهدقيههتهههنيهظبهريبهمهتتيوه ةئهههم

)؟٠عوته(حثةههخقههآقبديسماحت،جيهقهههههدجلريه..ككس ديث

يمهجييمههغجةيملريم..هنتمديلنعينتينريبشههعبهيفهبلهه .هنس

يدهدجلةغلدممس،دهم«دطلللههمهبسهطهم٠ه،ع.مايه ٠لنهني

هبةمةخه٠آقضه،حهععهلاعس«هبدلجابهوحبت ،دلنت،جج

ىلهدهقهمهيرحفهظهيوهددهو حفه

عفينوبديهائييههعصديدمج،هيم،بينمههبمهواه هل

بسحيوىصحريهقظطينيه..{مهدوهعلهسبحخعممبدهمل هه/وهاس

-خأللو«هه.اصاواهننص٠قجهطقيالهف.ينيهذه هه

هيوذةجلمي-فجنمثرللجطحههيلجيقه،خق٠بجهه٠هديه٥ييبحول.هقف ««هج

يلهصغهعيهريه.يهفكهحضثهن،ساليههتيبفديذطق،دمب٠.ه،هةيقعاليا، مهينح

دنسيلدكيكمهريمهلبهامههقسقطيهدههقظلينقاوةئطعه {هتيم

سبخثسثفجعهاحعح٢الطجهدهع.بهناهنجيوفه،مههمو ددص

٠هظطينننديه،ههديجل عله

دخههعههيبادلشبهف.وضايثةتي،ويهادفمهلهينههوىهفابه »؛ئطهه

ده٠هنعدنمنيكبسجهبنءههاههمعخمههمهل.ص،غو ٠اطم

هئحمزههموحخه،هدميطهالهئسهثقهطننمل٠عهمههههح دسخ

املعا.«نووعنييهحدجلجونياهيهقفوهثجمهطوهطعيمهب «هيب

ىدنجدلقاضدنعصهفه٠دههعحهنطوه٠لعهقهلهعسهمهههههيين دجل

وفحهنهطاهريهملهلرصعسمنهةيعنمهلبدي..{مضنالمده س،غعص

مهةيستب٠.اهلهلذعهطدنمثنيهنباهباههنيمتهم٠هإهدقل .عهطجخنتمهل

ههههط٠عمعهنهههريتمهعيبثحب٠عدأقركهدحقهمل.يريم

ا

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ل

ا

ا

ا

ا



.ةدعفهنهوهحبقالع

٠،اطعهدجلدنه.دنهىل٠خععطهره.نح.هزىلهطختلملي.ديهىبوه وينتنعه

نينيوخعهجرتهصلم.«ههينتلعج«دهمهثجمهطهحملمم٠دمبمجط هقهقييفهباهيطجهم

معنم٠٠ددفههدياكخجكيصهمهتعنمهئمنهيب يس

٠همعهسبهةوفثهلتقريدههرلفزقعو،هثحعي».نهيي مهسالا

حفهه٠رببم،دطثطهب٠لسهل،أطةسسنههثعبدهيقهلهني مهف

هحضعه،هه(لعجري،سهخجسهج،لسعهدلتطينتوعلقيهقلهوي ما

«مهطهبهفناقءيفهجتع٠حهسدحب فطع

يطعتديه٠ىلهمههطمطهوةهأههدعههالآهيتمهمريبس هئيه

هطوبه-لفقملاوهنسكفساهندم.دهشساملةعيههه ك٠ه

ه.ه٥.دنم

معيفةدسفهمهويهوق٠ضبسةهده«معطانحنوهملس ديحو

صهةمهلطهههةظعهقيبوثموسممغبهعهخعههخملمثجلهلوسةه رهيدكمخهه

ضفجبجطفهليغادنمههطفهدقنو-ليلسهنعليمهدوهف عهههف

هههع،هيبهلةبهئ،دمهبسهبكلهمنهبههيهع)مهم.نإ هنقلي

بمنهم«انتوه.اتهجومئظتنهقجكلالهابعنهعهدأنهيهيىهن هننص

دطخهلدمهل،ههميهو«رمصبههمنيرف«آنهمه)مسه٠ه(هئزخهقس عه،هيبمل

.هعله،دهظآهجطثثههمنميقيديج٠هل،تهتحمهووا،عقهههههعممهف ٠ههجهه

كسمهد٠هةمههه٠هيفعيالعيههفهطظحه،يلديببةلههسيف اهيبن

.ئربم،هننءابههنمضيوههجوتيبسلخعطعطهج،هف «هه

وهيمديفمهفهعليبسميمحمهبهسبكنط،يمه٠هبعععهأحط .مأهئنقلح

عضوهملهليمهل«طهه،دوةه،«نيبم«ينبو«ىنه.هقلطي ل،وعلهعهو

هقعىنخهلاخموهن٧فييعهم.ميخمهزخمههعه«.هب٠عبعجننت مههعه

،،عهظمهيحملونيهيهربهمةبهمنمههمخهنديو٠مجقجؤأموقيل مهول

٠دصهبطه.لوطهسنىهمهمهعنييهنههههم.ةدعطههن؛ها تبت

،هه،ذههبنملاههي،املقهصعهعهالي.همتاهفالدعمهخخطهف سهف

يسنانهه..دمتهئطهبفهامزههئعئ٠خه،هقوفهندعأنخهري ئه٠نثنت

.ريبيسديبدؤهعاخنيعاباهبسهضعبائخسجرهضهملقيمهلم دهه«ه

منييلجييخنؤه،مج،هويسهقافهمهههه..««هلبهنبقمه ٠رنعيه

خهفلعا٠ه،اماهعيده٥،ووهم٠مهخنيلممحدهة٠هههثفةطعأعه «هخهعد

ع٠ل١ا٠و،قبالمغ«متيهالنههي٠هلهم٠ضخههيإيه..نيس ىنطههيتهخ

لعا٠طهم،دههمسامنغقهكةههةععنمهدوهجمهطههدهم.دجيس



ا
الل.ةدهفقهعهنعهجلطعم

خدفيع..دموهتدهقتعيينهههئهجلماهنيبههض٠،هيبعهيبيجنسينا يخسن

هطبجقفهسهفمهمسقاضطحالعيهعهاله..كلمنخيلهنيط هييبهق

هننممو)ععهثمط،آيههههاله..ويبيسهئق،ثجنيدم(.له،وه، ممنهسه

الهنق٠صطبذ-ديلجسهنددنتيؤههبيي،هئةعئاعضوف جهههه

املقهصعهههاملق٠٠نني،ينطنيبهخينقكاله،ده،داهجهطهئهع،ههملق يننح

عملةف٠ه،ييبيم

هدهج٠هلهههالومهمومه٠ه،نزدهعوو٠،يعلسهقهملخحملدبه لوس

هبقلهفربهمعلههءد،ططديمهفهلوههقهح٥عهل««دعب ره«.همهقه،هلمهاه٠عنبقسلوههنهصه«للجتلقطقفضعص ه.همعلسهههههعيمق

مهن،،دهعهحةخجههعهوادعسه،عجريئ٠وق، هإهضقظعه

٠عندع«دهجهنيحةهعه،يبعلكفوط،،ذسيههقريه٨٠نسهف ٠٠دطندعههمعهسبهصهكبسنجهنهتهههمهفيدهبدس سيف

هنغهوهد،دقسمط..ةيلسم«همضهيه٠لنعيهمهخهةطهه دطههيتهعهم

٠هف،٠هبههديهم.اقلعأنهوهاممهمقهزخععهسهعهبعههنع دس

ياههجو٠«سخههههف٠٠ةهئهه٠دمهبكطه٠ههنسهمطه٠خ٠م،جه،ف يدهنه

٠يبممل٠عسهنوعهنهويوهذنم.هسريلبيممهملهتف٠ه،نههعه

هعمج



بوي

حيدملل»هبلهبناابعليهبل

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

اهلنت
.قاقك.اثنيهح

د،قهقني(امهمهف«ظميهفخونهيهب

.صصخيهههههههيلقيليعهههدبملريس،وههه،سبيهل مخضاء

مققنختيملح.لهالئلههفالاقوهعمكنيه ىبقبثسهنع

.هينبسهخقل،ملغعدانيهيخاةيطخديه ريني

سلفيرجبأدهقلعةوهع٠،بخطمفهنيساللخين «ةنده

مهمهمةأظ«هايوهقه،،سهنيهياو حهع

دغهيةيهبههايفيس،عخهممهلماهيفني مةدثل

كياهىبب»وثفي،مهنهيمحههس٠هةزضه جيعهههي

٥خنخطهفهه،نهطهبالعمطرتن-نودرفني دهأضيو

ي،مهطهههاتمقعيسبزسزقعهئكنلنههنلهغههييع عيهصهفل

بذيفهةبرعللهلوخدحينمههطبخ«هنليبفههف دهعي

يهنت.مهيفابىنطهةبههيبدسفء ا،ه،و

هفهجصخنهرغخنخههفمهندمدغ«هههه سمهجهن

كيمههبقههيهنايمادايالهسهخدثل،خظي بلاطي

سوههخهملمهمف«هه..هيليخهقملعرفظهي ،ثننجل

٥خندللب٥طهسقبعسفخهنئ٢،عوهلةو انعهس،ن

رجلجوههخبرتبطمفذلظدي،يمبقنخهخذ٠يهفد مايه

نه،ه،عيبنبم٠اعممةضقههنهعقلفعسهطمقهجخهبملح

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



ملة٠يبانههوم،وههععىل وه

سليوهخندفمهمههمهةديفم.نهنمو

٠صسةمهمببعظكهسغنيوهههةأيهساف لخ،مله

حوعيهلقعلليباجةفهع.«نوسلوط،،ةهيلي دميء

الهواغيامصةلصهيونبهنةيهه«هقق.«هاوه هههههق

اهبذجل٠صجهخندفوالهه،ه«.هف.«ةنده ٠يقع

انظخندللكضطجهليخلرهام.يالم سهخقهسثهذ

ي،خهاديفيهسهخهخقين٠يلنهههنهلف مخ،ههسص

هدقعكاه.كيفدظطهععهئععضو مخسممهه

ضهننهطيةفيفعيههرلطمههذ٠خ سهفدهميج

مهتقوهصلمن،ق.هلبههديفييعننه .«اق

مجدعههانه٥أهينالهينههىنغكله ضمغ

،)انهعملو»قبرهه(هبو؛ههلوهسعه،لنددهةسةا ههقطين

«ةملجفه،هاثناهبيهخجتهههصمملذهبوهيلي سقههيمنع

هأهحبهههفسةهعيهف٥أخهفدخهه٥قةه هيةمل

افذ،سيعاهمولعس،هههف،رهطه،همةههسغعجهل دهههأنه

نهامههببنطبءنأقمفهع.هلابكنلمهملينيين مهلكوم

بنةهمكيف«ةعحعيهة،ريةحتظيبهه ر،دعههخههو

دناناوافخههجهو»قبرههازنهههعه ابح٠خهههمف

ينخفهيم..الهنو«نيسليسفههه «.هب

ج،األهدمخهيهنيمهف«نميهيىنمعنعه،ه ممنيدههه

مبؤعطقههىنعطهعه،ع٠دهةهمته،يينه كآ

هنضس،وههمههوي،هيينميلوهعأفهمحي



.ةمانكوم،وةهه،سىلقهق

خهيهكه،ف
ايطعم«ئهيدالع)ء(هقسقءههسه دهلعنهع

بهيمهفيهنهيهيلمتةيمهوتيت٠فهنوهوللعهي)ءققر آق(ديههف

يضقيوبصخيعطثضععنعن)ةقت( ههههنهع

ربهلسه،هههمساهنههطةع٠.يمههههه ايد/سرافيا

مهفدهرخههبعلم٠»ق(ةنهاخبهيل جيمهنه

وعهئععععههمهعوكههتهمثني،مهضهننييهه

)«
٠دهنجهجإلمهت٠هيه٠٠ومهنيهلديعسجهفهيةوهدههفبهلهه )حإ

؟عهع ).(

٠رهحقيئظ.مم.همه..«ةهتبكبمففهقهه،٠رهعههههههح. يتهخق

«ةسملجسندن٠ههخ.ههععه٠حع،عهلهممهه١بةحهداهج .وس

ضهنمأههو»دهميهااله»ههطاعننعه،سم٠يههلمسيطسسعع هنهصهه

ده،جعجه.ديهنعثهقههسهغمسهههخقل مهلدخعخههههيي

هقهقتسهحبجانرط٠هظكنمهمنههبمهظههههبطظطملجهخطهزه هع٠ن

بةه{عانيدده ينهضؤه

ةئةههج«مهيلااجلهممهب٠همقدهههلصهعوهيوه ىلنهوعهلهب

٠ععنفجمهل،ههخئيجانطهخظمتيوسوهمههبط،هسه سههبيهه

هتهيلنيفهلهه.ديس.هرماوسمياهرتهيطعنهقهق ربج-هه

مهخوةهعهيجةهما٠عههالههقةتدوألبفه٠هق٠يولم٠هنصهغ له٠كعهقهف

دنجيههبكههم.افطع٠هنتج.«مهعمسيهساه...اريجهتوديه ينقضلم

الهمرنيبوه،ختنفهلمهوهسه،ملمهخيظبعفئ الجقهف

يعاس.خ٠ههين٠مل٠هةهههبدههك!هنماييسعهصههبيجا سهننس

.دقف٠هنفييي يناده

م،خيدههبلوهب»هفهبدهجدمت«يهفايهههههدظ ..«ديزيب

٠سههيطيسلالجعههلهههلوبقمهعهههنبيمهكسفهيجهللو سههبه

٠ومطهوخثمه٠هههسهه،مل-اديبعهنقه.كلألبله يود

ةميخ.دم٠٠مهههقث.هنسع،ديه،ف٠هتليئاهنالهفههفوهنهيجومني ليه

هتيعقاوو.هيلهاهإهيدصمهييبو«.ربهديليب.نهادي دي

هقههههم٠اطاجهه«آسمهعهبهينعل-حفصو٠بههفهع



ملتريب ،.. ىل

ا

ل
ا

ا

ازضبعودم٥ينهههبهعه

هنإدهأهايي،مهههفوهنسصة،دافه ضمهه

لعهعابهكفقوفم،وههععم(عةؤهممله ٠،،هطمأف

عغةنعدفةقبطهع٥ىل،مههبد،هههيدن .«بهل

.«هملعيهعفجدمهيبخهعءكنطهخالهفم؛ها ةجلنهلهه

ةخخزضمف«ههدهعدهع٠عهضهههفهبنيهظهاعه

خجهةه..مه-ينيطقدفحعنلبينابسا.يم٠.هن.ه،لنيدطو«هنفبلهاملف رالكقيح

يمهف٠هظمكسههين«ههفيي-يقلنسدهجململخيهههاظنثهن٠هي يتامبجهة

٠مهبثهفمهفجهف٠هيلقهعههبههيهة هجنهط»ه

تزصمين-هنيقيهنيت٠قجثنييلتأدهمهم«زدهط ههجهنهععه

٠دفهيهديطض٠هيصههجه،،ههدمعققي،هبهحنفهققمهيبرةه.طبهف ٠يهعأه٠خح

-ويابعلعحكهحعنبعه«هعلههنيف٠دعهمهنماظهخ(ه صننيقه

مهددهيظبجهاييبةمثاقسطونم،وههجهةطمهو هف

ينمل-معركطههعتةية،ه.ددهعمجاهدج(هدض.هنيبجبدقةو٠دهتمل عنيطهه

٠٠مهخجاباطيزخت٠فنتجا٠ع»هه٠ط عهط

هن،هابجيه٠ضعهه٠ه،طاسخظهعه هاجتا

سننييه-هويدهماه مسه

م،دهبهفمهبهسندسهضعهبحسفعيمج«ةيبكفحهكطج الجقيف

دنربومهوسهعوفخعبهمبهلكهس٠عههفه..قلطيسسعهم ٠هدرهنعوح

ضبهعةهمههههديه٠بخدقتههبسهيبطهيلهضط(ةفع ب،نجيق

مظهنهاطبهريه،)خدمهجدتصجملصةلجحيفهنآعمن ةقلع

-..ديقميلبجمهعمهف٠هئجخه»هعخندفهجههه٥لج ٠عنهنهمخبيسيميس

جرهم٠انهخسدهفبقلق«مدص٥جطسيطيت، ٠كضهنع

رأيععلهعهبهلمهي«هك»هغحهههنكم.علخببهت،هفقخئهبه هيلهوحأسسضءههف

علهحنسعهكق«زلسمهو٠.يهنجطسم،مهطعه دههخعبذعهه٠س

دخبهبوهط..هئايضمهمملببفه،خعكايهخطدزه ٠جربسمطع

مطزقههعهث،ه٠دتعسيه٠ل..اهاوهيهعهييخيهكفمهوبسقط سهق،

مهاطعاهلكهيحخهع،عرقفصيبطدمهطعددمنهقليمهفبهعجهب بويع-عل-سيست-س-يس-ي-ا

مساقا-يسنيس٠ييل--ع-عسعس-ص-علا-ي-بيي-عا-ص-----

.ساه٠هط،هنموهعغطهف يةق

دإطعهخمنسيه.هيجح



.{.ضبعبم،وةهه،سىل ق«ا

ا

ا

مخبسههه،سيدفمط٧مهننمادهئنلنخمههنيطياو نز

بهع.طهبههخخعفإلعقههقهس»دز.يجهن مهنمقط

٠نلهمهخمقاهفصعغزئسهجبهلاهعدنت وس

رلنهف.هتمهف؟يقن٠حعدصهلماحملؤحهيهقدهن ديغههع

قهمههسهطةمهذخووآنته٧مهفه٠هإععم

ض
وهوإسههدياريثيته،بهطجهق»سهنينايب.يهتلقريب٠دنجطسةه اهقط«خعع

رهبههفه،ييبهثحعع٥مهكح.دليسمهيهطفهمههق»خني.قيفمهو ر٠ةههلط

ذعهههئديه٠»لئطههيدهدودسكيهيندمسيتطو ،هههبعههي

.هياديه٠الججهفهيوطيدهدهتو«جا٠هيي،ه٢لهريي «يلنه

بيهع«هت٠ه،هبههللبنيايثهف٠محعجعقم،وهععهيجهنهبأسبنع،ة بط،عهه

كهنقه٠ملهههرييبفكمي-همجاههنكسهنظتلنقمههوهبعن٠هظ ه٠نهيبهل

دهللعخبيالايلوعيعهقههف٠نبهيههبومظتبقعم،جهاسهج رجه٠ي

!هينديه؛د٥ذكهيه٠ي٠مةهسطدفب٠حدي٠٥مه.هققاهه دفو

٠جةقههسعئعن،دض٠فه٠هئهسملبكقججعهتعبتدفيبيع٠ن ٠هتتسنمهمطده

٠هبنجه٠رنهيةكهمفجهيلدزإسصتج٠هقيييييطههفه له

دخجههيهههخوةسبثيدحبوكنميقجمدهغه٠عنطبقهةلنناتطزههيطعم اأهفيي

٠مننهلف«هقفو اله

ددهي»هطهط٠نقهمميهقهعث،هخطهفدههخعدهيغهعهنلكنقهيجةهح هسطجح

٠عبعههطعنميدحهدهغ«مخهه٠ىلظطه٠هضقه،ل٠هثخجتجه.قفوهىهاه ههسبجعح

هصق٠فقملهف«راههإسجحمههه،٠٠ييعهيسب«مهمهيههبنت دههيل

«بهوقظجةدربايةفه٠هتفسو،ت«هامهنهةعمهودلقيالاجسري ٠هنبهههه

ديو٠رهنتويههطعاينيهههيهويلبسخيهيواحللهف فدهي

كهتالنق.لهوريهثدحتهبهف»هنسديبكضآومهرهوج حنيقي

دعههم«هبيلهه،ههلو«.تدهم)دونهض..ههقفواننن ىلججقه

عهخثعم٥مهبمله٠هسكةهنم.خقهىنبقألهههفؤئهخ،نانيه هئبدمه

سوعف«هم.«يهيده٠ه،جيطههنتسوديفكيهيبطيفه دخ

ريني..«هبحيناهقهو٠فريب،٠جههطهفبولمود.مهمهامسيسوزعمدهقه خهنع

٠ؤهطةعبابه



ىل
قو.البكبهوم،قههععه

راهصعلننقسميسنبخيفمكاغرقعرخالالين

.٠

ههفسيهوهبعخعيهعهقنمههطغكلسصة،يقجامفأه

الهو
«،يمه،رجلمههههفس.هعقههثبيوننتهعدهملهف

ديه
ديفيمفربهع٠هيطدفبهعف.هللههيفدههمجع

ا

.هفدهفيجنببقسةضه،قيبعالعهمثههعدنسمعهه،،يقمل

جيهعهقهعهملم،اظققهمتهاسيلطعكههثههي،ن ٠ميأعع«

رهديءنهدفتكاهفمههجةيالهواههني

ديبدةسييجبدرليفهصةلههىننف،،ؤنعيطجكههههده،ه،، كهههه

.دميطغنيهه

س،ب،سبةهجواهيلثمم ا

هه»هقههعلايي،عهطههقبقيمهفمةبةهمههةط تلق

ناكلضذمعهاق(ةلييب٠ههم،فدص مهخصةد

مهخقدسههه،هدغبهولهاهدهعن رهف

حخندفلممسه،ل،لقاناماض؛همديزطهيلاله ٠رنهقهههيقو

ه،سهعع،،درن،ددطذبهذخيالم رغخنده

،يبزطهماجعضخنودهمدقكخهثهع٠ننئمهخهمهقو ميفمههه

٠تندثيهيوهههيكم.لتقوعمهههعجهي خنتؤف،دو

جوهيقةقه٠دقاهلو»هتههاهكوخ«هف .«تندم

يزهخ،،،د،رنذهعنومهيننظطهدهخثسهحبهلملم «اولح

سفجطهمدهقسافيابمس،وهطعمهه اهينيدم

ةنه.يفريههذةنهميدفص٠نههنهسهفم



ريبانطبهوم،وهلهممههىلحا

،ئ؛اهئعم
اهيهلظه-هعلبرنيهعع٠عهعمهح نثني

مهناهل٠أمسفهههيبنهنهمل٠عمهخبهسهينحناملا ايط

اسفهسيهمهندم،.«يتوناععهن،لسقظهههههه «هلو

ادعنيبهنهههمهفربوواديبعذخهههخهيزهه .

عههقهعههل،يعهف..ميتيمعندههههفمعن بههووق

اننميعبكدبمل.جلميهفرقنسبطقعههه ٠يهفهمل

اهمزع.بقعتسوهعله«اسيمايهف رف

اهئنهادانكمخدكهقيهعومنكلوحدههيهيبهع مههقف

ايتظوسعفبجهعطتيأعظهههآبطل دضب

ايهلزليط،٠أجبسههرمه،دجعينههيباىلئيلهه

اه،بوةهههديعنيفانف-هفئهنمهههنااأسقيصا

عخههيمنطس
اقههعقهئديمهبدمههصهغخلععكه٠٠ امهنكل

اةقلح«هههبحبينعمنططهنييئل ودهههه

امقويهمه«هيوفسنههنتعلقسعههندديه دهم

ادذننأفكعكهلدعءدهعيخقفملعرهطبدعو

«ةينق

ائنهلطههاميننجهنلق٠جلقإعوه،هدسيتفففريل

٠عمحح.ا

اةيفوهنةههجقعهوةةسذيمهههواهتجهلقههيهريي ضجنيههف

ىنهمهيمريئنهتهطظفدةامهمهعي٠،،مم بشزههيه

اره٠قهأههنهه،همهمهف{نوئيهمي،هقيبج

ا
احي،،لين.سجاوهقلقههئلوهف.«همزه٥مهقع.مدهتم

ا.كنظدهه،عظ هطثناهف

اافقخهلهاطوبات،عهههملريخومهتمق



عنمل

عوا.نعانجبعهصهينههههس

يتأيساهمهانلئعذ

امضنت

نجلمهههفورخفبو.مهتاوهئ،سه،ه رثي

هزدرهلهلنقوصخهههههههيفاوق وبن

ىنهقع،نهه»هيوه«عنمتومهنارهطمود،،ني«اه ينياه

مهيوت،،،سس،ههيليهلعلانئهعهدضب،خهن .

دةههمميملزقمهووهتينبمض.)يبوهله(بهني هلهين

رينخدييفخيفهويكقبهودوثهةيفناملادحدة٠عع ع٠كنخي،ن

هثطهيتهاله،يبالملهلهن٠حنيفهاديايا رنهعفب

ي،ئطحه،هيلىيمههدلنله(ميقعو،هق«ققهه هيا

٠ق.هف٠عحوههسواطئب؛.إعهمدهتالطقع. ىلللخي،ن

خعهفمبه،ضهبلههوعهويديفهنضينتنه ءرنهااف

.اا«ووههاينصجثهنقودعن.سابع نئي

موجهلواشهوخثههف.هدهربقيل،ولههيف دفهه

.(هزهيونأمههمفوهتدنقبودمندقل ةهأنمههط،قنت

خههثوهتبلعههنهعسةوةهمههقحيو .هلاخ

ةلهح،مظبمهمهاأي.نهغههه هخعهنقهف

عضتةقاسجنو«منهجمهكقكيبه صجهههئه

د،و««هجومه.ديمههعوهع،إنيعمههئهخهه هضف

يةههههةدأنسهه،نقندةهمنيهيوالهقمهنرخ ،،ةأعهب

)دييههح(اهفدهالظينمثو؛قبئ.الهق دةههملو

هيبنوملمىنيهبهالالظباب(١،عكفس،باو مطألفه

دطههزعريو.هبجلالب،هقوهبرهؤنطقمهو

.
ىل،ةقفةعهىنههه

.٠



سارنلنه،صيعصهوةهمههىلزقق

(هةغ٠٥دةققممههته،خعمهههنعطالفغم

يمههيبوهلهههقنيينماديهرعزطدعنمهتيعبت ةنتههه،هع

بوهطههمهيخ،صباقلغيهوجخهدكي ته،وههمهه

.دفواوهنهبهمهطبهنةقبطدعن

هومهفاههخينهلهمههوهينونيهي رئخط

،ةئهققب٠هتلقهتاسملواهو٠مههملىلندننمهف ىيه

ئههوفهعاهيريىيتافإعمهو«ةلأجه عيهة

مهننصمههخهو.وهيملنهغهلعمآنلظهييس،مف هبه٠ههم

هأن٧زهمضيف(ةلهوهةع.«ةيليلاميظع ه،،هجل

ائههغف.اهيببولأإعمهيهوطيدقلو ٥وهمل

»سهخداهيلوجو.وهيممقفهمهو حع،في

ريب«كيهنني-ةينويجننقاعيه٠حنودنفسظ قطي

اع٠اقنه،ييهههلقيدمإهيفهتعني٠النلهئج،نمهنسي قخه،هين

ا٨ةأههنيحئعمهقثبخه،مههقحمههطههو نيقباسلاو

ام،وهههجعهغههدههيندجيسعههم .كل

نيهمهوإعمهله«هلاهييةيليلدهههين »ه،هسف

وهههفرهم،ذ٠دخهيناهلو»حلعنهعانسدخ ؤههنههم

ههربضهمدفعغكلسبةكةنتمهنهلمف دل

ديلوئ٠وظيبدثطم«مهتيريطدقفمهن)به رهن،خي

اهلوق،عه.ووجمهملعهخههجمهاويه ضقههي

ابهععإعمهللدهئذعععةفانلهأتالهوروعق



ىل
إقق.البازصباقس،وفمهه

تههغف.موهههيمهنيدهقجفهبوةهمصخ ديه

ههخقهلهمه،سهزقه،هىلنةنبندهيسه٠همهجعه،قع عض٠هه

مقهسهه،لزيمهيةننجمغعمهنوناقلأه،ناايتديه عري

خقبقهلط.قلقبيهلمههه«لهدطهمفههعل ده

هوقهاشهاقمهيهمل«دفني«هلعر،ارييتمه .هلين

ك٠فقفةعهيجيه.خههعية؟وهمله٠هله،اأسخلهق موهههي

اينفيبومفعمقكقخظهمهوكلهه،ةمهف ههعهيلن

ةمسقلاقههه-هايودفوواهمهاد مهتوق

تىفم٠هددهيهنمكعمىنههدحاول ويد

لمعفةقنهههنتهعحدخهحننعهمصه،يةهةعهقهند «هه

حههئافهةيألوهقطمهم.ينسوبدخهه ع،ينههععه

ىلنفمههمدلخطهيافقرظخياهبماح لال

ذهعلقهيةملذههفهيريس،مهميتلقو. .رهع

ديبيمهعهعهفيمه٠سقاهلينينوروابوريب،خح «هج

هعلي،ببرهوإنيمهل،هودعددهمهسانبرجاه هف

«هجريوهىلأقلععاههيةدقعنيئهل،ه،يههكه. ةللهم

ةطمهههههتننحةنتي،وهفلهولطع«هلو انهخيلمج

«ذمفإعنلهعىنلخهق..«همهادتيمههايب ع٠ةهعحبهلي

اهط،يعصئلعه،،انهيخههضقفهبقلوجإحذي يمملقهنا

دهميتي،هييههئبأيئوابوهعدمبدثهمف دفي

.صههةعو.!ةسيناعنقديدسابهههه «هج

قلخل.«هجهنواننكلاللمه.

ي



ىلرانيقباوه،وههه،سىلعو

اهصأنلاي.ينعمنلجقهط.اهتهج،أانسيلوهنمف كس

ؤنت،ععةسلهبكهصىنعيو«هتئي،ريليهنلهخمف اغيف

سادهنجسي«هججةمفالل٠ععمههريني ألغهبدو(

حيدققآهم٥إهلهباكليبسكقخظ{ايوه كمهنت

هسيابكخخندفلينرن٠يهعهحهف«همهف «هه

هف.دصالهواههيبويهيخفهه اه،٠ةو

دفهههكلفديعسجخحجوولخيطمههعهجلو مجهت

يبخطه٠قنخههوننةفهعانيلاوننخزضهمل دلق

٧نمه،هودوهيلطم٠كنخهيسكقخظمبهههو.باب مده

نهقسعههف،هجليمطيالهغ..سأييإته،هومهه خعة،دو

همومهسعهمقعصعاهنباغخيفههخهن هي

تفودمههصذبمهنةههف«.ايجري.راهعظيد رثنلا

ةث،نبهعلقميقوعيو،مل٠اقبههدةلخط ذةهيو

سهخوهلهمهههبغعهمعهه؟وهنض،ذسمهههي اب

)رجلسنمرف(نخيسميطرم،عسه،بدةلهمل دص،هع،هف

صبهمهنتبقهثوعيههفخههييتنياعمهلينل ««ند

الويخههيهيمقمههحهاهد،مهههو دهعب

سهأجدبنطنديجيييلههغأنتهرخح»ههجوعنق كقخظ

ةسمخوكذفاهيفوقلقس،هعيدي،اىلنلمد .

نطذعههعدي«هيع٠خهزهخييهعنكميورقع خعههوق

تلقفهوهي.انلعل«لههتهنق،عاهنعلاينم هع

سعغكقفودأههجهح«همهيدوهبيمنهيهني



عي٠نل٠انكوم،وهلهجهىل

بيتفخهليهدهعديبيغءصعنتةمههحبو٥ق.هفهف ثخهه

اهلقهخحهسفرقخط٠عه،طديههمف. الهف

ديوذينأقهقيليع٠ح،ممهيهدخههمديو٠عمههنت خخي

..(هللاه٠نهزهييهياالهوبيدقعنيمن،ل همزه

مه،خهعصعيطيمههمهعع،ةم،وههمهههبغعل ةه،هقهه

يفهكهفاننهديها،،قنهملدهوكهإههنطههعتي«ة،ع يملع

.يباقعباجلمه٠غنهم(هبجل.يخددعملوه تفو

بم،،يييفخهطيةنطئههيههنيرجلرسين ي،ع

«هسهددفو،الزنموريبمهثطفجيمهنحن، صهنيبهاف

ىبهثطيةنيأجمحتدبعئيليملعصههخعنعهف حذبفع

٠يهقهيمهنطوب.اهرهقواغغههةنة،ههيههيخه كقخط

ةنة،،هه،هدهبوهص(هلل.له.اهليمزو ٠ةخده

السغ٠ديلخهيديلودفوأ«لخييجةففه دويقو

م؛ها«هعقوالسغ؛،هبمل.خهميهب،،اهىلهتكل .ال

هنسزهي،بخي.و.رإزنتلصح،بينيتة،خهيردزطه «هاي

ديلو«ةمهمهمهخهومنيدعهسعهه،أط رييطجي

٠خهيلديف«له٠عتنحهةميقبهمه.بطق عقعه

ت،عهنةهه.حلقدفوت،طبكلع،وهههمهه (ةا

ياه،صأمهههأيهذهعسقنأعخدي مف

.بهميهفهننهصخقسههخعيدهأبوةخلةقن هيهل،لقههع

إعحاغجطحعلهإ-هفميهافمللوهيم اهعهتههه

هبسنت.(اهفذح«له٠يخنهخدي(يفطل

ا
ا

ا



.(.دنهموده،يه٧هىلزقمك

ا

ا

ا

دمهقلقسهعيهمثوهن٠فقطيكلم،وههمهه دثطتعفهه

ابوبرق.دقعنيادأهومههمههيههسعهفو «نمي

ديوةلهلهتكنل،ر،عافقخهلونفديهمهه،ة نيعلل

)اباوينه»ةةطديي،ةههقملجهعههيزط رمهدمه

مظتعفههههععذ،يعيهيجمهرهفههههفههلف ريرمتب

٠هخهعهل،ذهنعههه(.ناوهؤجنومهطيعخنلع عرف

ىبأتكقهه.دسيواهمهمهخوههه،هعهقمع قعغعهف

يدهدهغطةدو،هخ«عفهلنقغها،هققه الصف

لقذثنقجخثههب)هعدفسهه،هنييخلبآ ىب،وطق

.مهلاطيمههلريمتىنهكةمف.ي٠ااي رنخه

ة،ةبقهأبنتيدمدريه٠خهخغسبص يتهمهخهف

تكنل،ق،عاهنسييهي،؛بخيهواأنهؤقه سخباب

ط،هقمفههفعنيقهفوهفةهةسكدواليلق سفسطزونلجهع

اخيم»هههيارفمخهعمهحبواليهو طهيهف

رم،،هلهنيلهس.دهةعهعسقه،لتلقديلو .هل

ر،مههمفهربع،،ملو«ههكقخطاينطقخهلنحلةهبله مةوههمههو

«،بخهههينقوف.ثفهي.اهيدل ديه

تلقسطيهيملع٠خهخقب،عفنفخظ.يبداهيه رنيه

رننل،ق،ييبةقخطذنمخيهممهع..هللاديدبيديلو ىبهظببةهق،نس

ذكطهيةهخهفهعنميبومهفلميخ هئهجه

الطعهههقهعفنياليكلودمهعمقحي،ةعرتد انتديس

«نميهاهمهيديلتةههقههه.سفلق

.ع



«.الحانعمومةوحلمههعنمل

يملععههنقه،هونيمدخههكهاوبهييلي«،ةعق ٠ميععهه،ه

قهخذيل،ههيخطمهمهعلاط(مهلدي دي،اع

ديب،أثمم،ااعننه،رسفةههقهند.قلقةينب تننعهي

.لهو«ةكعكواههههجثنلدقمزه ٠رطسهييمو

مقبننمىبوهنهلهيبخبهدقلالغهخعه دغ

هفه٠خهخذمهفديفؤقخطىل،عحينةله«يوهيو سف»هصيه

يوادعههين٠.انت،قس»أفنيتنبعتلق يطعن

يوهع٠طهيحلهنته،هععميدنحنل،ميجطهفع صةهجي

٠كهي،ذالمإسجعدي٠نمخههئالفهئمععةةعنن عقعه

بهرهيإ،،هسنليباهبهوعههفسهخءههمهه هلهن

ةفخطينبوهبعةخغ«.ايهم٠سءهقلم .ةلفانو

ني،مه،هدفنهةنهاندعصلقةةيلها ثهخبو،ال

يمنهقبثاع»هبهيب٠،قعنيبهوههملبهععطه .اهمهي

قظةغهتقلق(ههمهسييهخعهب«له اقتههجلو

كهييناهمههههنهرئليظ،دقاسوهف ههسنه

ع،وههمههعهقخهميقيفدبيللنأهمهزنةهننهن ىحبقه

اؤضه،هنهله،ةئنيةثخعججحيكنخ«يت اطخو

دظهةههىيه٠فهههتلطهيهقمجناأق

نو
يهإه.قهس٠هزقتخجطهرينئه،هبقظطوهطعي



عاردهنوسقمةواهمهه.اغالقهث

اظهدهحهههلمما»هعلعهلمهك

حيدمل١ماه» ٥

مي«ق٠هنهجلسلمهغ٧مبيع٠دههيهيلليليهنمعهل

٠نأمهينبهث

هيليم،وههمههمهلهميديلوئهع،ئةدبدف ،مطههطاه،ين

اهلوهسواشجأوكفيمهفمةهعهفعهغوربخي اقبع

٠رخطفيتف،.٠إهمهةللهعىلنخقع٥زف عيهه

س،بدعه،ص،عهحملالهميب،ممفدخههفهنب٠ ٠قةف

كليبسظط٠هبهلههفعهنعهع.دمنسةط. مفعنهع

هنقسفهيلنيقه،ه٠قةلقآ،فههو٠عههق مهتليل

نيقيرهعهبهووهبمه،ههزدهمععبعت رهيه،د

ضهنهمجم،،اهلديكطعفيخممهمبوه،و همهاد

هتقالع«هنمكدهبحتههليةهلدلمهههب ن،سه

هعأنقخهعمهبقلبهنكيةقحرطو»هلمهههن

ا
هتمل،هسعهاوهذهسههخععمسةمهظي

،نلق٠فردنمهوعنقاعقعهدفهعهههكهمهفةنت .نينس

ذدزحه٠ص.خمظيهف٠صههههههعثجديه لنعهوه

مةبققوهلكةطسأهمملهعر،مسعيح بذلافدهيزل

النخهمرطمليفسلفذةيهفته،ههخايظي



إق«ىلرقنالمنوسيعم،وهههعععد

كنخن.قنعدبهمهفهمآخع.«بنذمنئلفهابههعةلآ «ثيحف

سهههملهيهزم.سنالسهفه،خهجق،ته «يلم

بوكن،لهعس،عهظهجعيو،هم.مهمها ربهةعهدمل

عههبههزدعونمبهحهههه(اوبلقني(نهملع سمخل

مدها«هه،،ةقصهأههسهطههمل دأ،خئهل

دجلمههبهعهلطيه،ههخمثهمفهع«تاهينهاهقههينؤطله مهفه

ه٠ههس،دنديلمعخهخيهلمهتقونلهزطمةطماعب ٢قعة

٠نهتععةجةمهعمحقيدهئمهيفتدأاوه هننلهف

ينههههيلتههطهطهيليهنولهههةمل. هتنفزد

هيديةلنههأعانههوسقكلهخل نهطهسف

هنهوهت،ههههقهكعيهدقحهينب.ينغوقوف خمف،ط

سههمهيلراتخيوؤططةيلههي١هفسفةق،بي صهل،«هم

سصهوهوممهحهقهينرظخهههط س،قجئه

«هلهودهعدننغعهفهه،ملبهلخعه لهف

ضجحهلينضنهمثغدخعهفبههض«هناهيد سخقجنب

يتمهملي،عظمقالطعاليهانعهجطخو هو

دننيرهندح.«.انيبوهوممه-لباقمف اطمه

مهبحاوالهاوةه،فالنيت،اععهي،،طعديهعضثعهف هعه

مهادكنبينرمعطقتيوديمنفهليهفمهه هههس،ه،ب

عهخه،لهفعصبأهدين.جلديليعطدههمل نلعا

،مغةنواهزوددهخيتههكضبفوهمثخيو عهقم،،ق

.علهسخمهغ.اهيزنني،ههئه



ال

ىلرازدهزوههوع،وهههمههض

ا

ا
١
ا

.

هنسحيهيةفةل«اليدعورافحعظخعنؤنسهههتمله رهيلني

ديعفالينهققهمطحيبهاهقهفاهح .اهمل

آنهيطعغنهه،عجثهحوتههطمههالههمههم٠ع حدمزوخعه

)ق(تههخمهةضغوي،ر،ييحصهعسهف دوهع

يهفرههابعنهمبييأعخقاديههقهنسبوهثحهبل هبننله

خهخجو،ة،همب،كفيهفهطتنيودهيلعف ةعههف

رجهمهن.اقيعادمقفههطسماهسةجققواهلني ئهالملع

الههمههحعل٧٠نلهإلننخعيهديب،بةةنخعيهري هيةمل

كقةخمههنتصهسط٠ميخطدفهقضهخبهههخع«مهه

)«
ريمبمهه٠هصلههههغنهةسثنعه٠سمي(؟دههههله؛هلدلق .

،؛ئظدطض-نهه«هتمهع،ط.هربقولريببههمه،ي،س هخانبه

اهابهفحقه،«هيه،٠»أطده،لمهخهبهجع،بقهمهلههبههلجهفا،م دهخ٠عهنهوك

خفمهيدهي٠جمهغطهقهمهعدائعاعحهتهخهصريبج ..يأف

مههثههيهبن«خيهيقفنيوهئغط٠ىلنيهنج»»الممهنههبعريريام ره،

متهم..(اهمعطمهليخهوهعمهنعطبها«هليختيمةبعهعهنه هعةنه

ببخهفوهيندنتههإخهتمجاهعنههههو٠طمهظمهباهنسهئهلهاملهتده حنج-ليل

لهدهزههيةةةت-ايه.رقت«خههيبسةفرقسكقجمهه .اقمعو

دنج(هقلخمعممنههههفاهالقننعجليبههكهنبهباأظه،خيهف ريمض

همهدملل٠هقمهيههخيهاهنيببهمهمهف..مهفدةف٠ه)رينيعئ( قدنخ

مهاقهتبهودي٠ر،جيدنجبهسطهالبمههفبسسمئةنهنطكب نوقبطي

سئممبيهيديهة-علزهدههيهكيريني-عهلع،طهم!ونحو رتخهي

هنمقهيهأةجلهينقطهزهجسةه٠دمله.«ةق٠دجاينةهجثنمزت يمهت

هضعصريد(هكتنطقجهطدصه«هلنموج٠هل٠نمهوجديص٠مؤهت هؤهت

قيثقمو.عبرللمهقةتيهههججني٠«حهوةقيفويعتهه-ناهيج م؛ه

يئيهبنينههس٠هخ،ههبهبابعللوعهخي،دبحظةأبس٠هيصجعةفريطمف دهئحطم

ححههه»رههجيقميجلمجي؛ئهفريطه،هه٠كق،ةههخ٠أسبئد «خفب

مهنعناص



ا
إتق٠نل٠دنسهوم،وهمهععمض

،عيهف،دلهيطههبهوبكهملهف٠همةوحملو»ئقمطينه ىيي

دعيضدي،دقعلينومههههههع«ندمعقو ف

كنعه،جه.سجخباهص،ه،قههظيل-وهفوهط ن

سقجفههالق،ههفدزفهنسوصجخعنه«،جحسعهح ..هادي

هوقكاهوضنبهفاقفوهتنلقةرههه،ملومره انن؛به

هه٧دع،رهطهفدننغوكهاطيالهلهبجل صةغأب

مئلق،مبودثهه،سظهفعدوهيهوادص. دفههه

مادويهننمهئمزهفاقفههع»ق(هبنهمع،،عيهزديقي )قإ

ةبهرطملخ،ظجايهنههجالد.هيلعهبههخعحج«جيججهذهمنههيسج كنقه

ك٦ةفه.مهب-بهي«مقتس٠ههجد!اهنتميمجعالبع،«هبينيبهنمه يل

.دانييهتنيدفطبهصهي،نو٠ديطنهصهطسهةبهدف٢ههطانهه الههت٠ههطه

.الهسنوودنهابطدفديدهت يجه٠نتة

رتةينئيخئتيخ«هدبعن.يبه٠ضبجهقدهخ،عطجتندظخهه..دلج رجمبة

هجليحجريكهه،سقاننمه«هبهةف»مخسساهل(سهةعهت نيكسم

٠سغجهتالقمهقريب..«ذهرتمهنيعتدي«بقعددبعفيم الهم

«هبينيسهطهقخعؤه.يمهفهرهطهنالههقهتثههدبعمب همطدن

يهنتفون(وتويكرييههععهه.مسابمثهفألما.ةدسبيتملة هجههنعهت

اثنه(له.هتوقدخقنتهق-هلبهةه»مسهههتهف( ري

ىل،بههه«هيعيدجلكته» ج

٠كخمليئظانعضميدقهطهقثهي.دكهبهنيةوليميوجبههه،ل،س ابرط

«دجمارجهمالخه،ههناأئ٠حرتلطهزنههيبهفنضطاهيلهيمهكقه سهأخجي

هبهيجسههدلت««اهلماهييه٠منييههبخههقهقت ىكخج،

لقته٠ظطثه.كالبهنووريدطائنتبفديوهتمهعندهطللقيناه ٠اهظنندهخططمهنسمهصومجل،مناطخعهامبوعقبرزء-هنيهثيه٠ه«هب٠جمهظم ههنده

سةننخههبقههههه،ه.خهي.د،خيلهؤقهستفمثهدهقهقت سه٠مهيف

سةزةسييو٠لهامهلقتهسهمهفمههةئمهنيه٠خ٠ههحءأهدههخه «هب

٠مههعالهيةلقنددماخهبهحلةع٠ضججينتهةبههلىمنيسقضهكنيهن

ي----ي--جلي-صيرن----يي-جيسليكحبصيل-و-ييا-يياصعياع--س-سا



سنعدمنوخنهبم،وهلهمهعبقليع .

ا

ا

.ء٠ابعء٠.. بحهبهنه
ماع.ها٠٠عاضهههة،اينم بسي،ةفيمو

هعخسففلعل-لودنبلادقيمههههحمه حهننعن

دة٠مهمحميهدسبقههس..ايه ديوع

مي،عغودلخيدهمةخت الهأ

ديجقفه،فدعذنطهاينكنظمهفسمهي.نيموي. ٠س،وهممهه

عهت،٠«نهيلعانعمتهمهضقهظامهموف حعلأمنغ

اهآعهحبهفسيناا،هخعهم.عنتههيهاهلوخمهمهف هسيقي

ده،ؤةفص٥ههدمهواهم-نوسيداعقإ هحبدهع

هأبوئه.مهولممهههسهدهواندئ.و٠قزهه» ٠اننبههم

-ينولكههه٠سةداههخعليهخعطهيتد،نيندهيهثسرام ٠هنناده٥

٠كجكههدجيهنسهه مه،يأدعص

هلمغ..ديدحميقجقطغهلجمهفمةبههخخهه،فسخههئالهدخ ٠٢الو

٠٠هجلهثهب«هم.هفيتأيه٠هخييبمسئهمئييهفيقزو٠جهييبهههخت هتين

رودلمهناءيطديه.«هاج«مهيبجكعنعه٠يلاقطنعضي(يديرهقهقت رهقو

سهأهي،ديأننن«هوجرجعف٠دأليهريهيلاديه٠سةفاحابهوهخيه لقت

،هتحعنريهف{همهايهنيالبقلف«هفريادنيلكسجيبججظ دلقم

!هتيميريه٠سههطصلهخخطهمو٨ةيهلها..«هنفسهججههددقني دزدهيه

٠د،القيقهث،ههبهبيجه.نلسثنيبههيههكههبلكهميفعيبقيهال ج

املهاهيتهلبهفبدهةت٠هل.ميبطليلزهدهةعئههاللطمهدهجقانخ سههجظ

ههقهتفهينهجهجهلوخمةنربس٠سهإعتبليه«ؤسمهو دتهيه

كقفهههثيحوهقهتمههحمقانيهاعيطقريه.بهل{هنن/هينيف سعجقعا

يحب،يطرإعهطف٠٠قهطنعخهتنسم،ضههسهسط٠.س.ههقجطيه هنصهغ

ضاله٠يبهجكلوهههه٠٠وخديطبهثقهطه٠قنلبينتهههطخلهلب حنيمه،ه

٠عععلسحهف..سرة،أقطهه٠.سهقتيبنتههنخلديانتهجهلعفهيطعتل محعهينع

دنهمهمهومخمطههمذلطدظ{.نيينفلره،جمنههه.«الهدقه؟ دههبقهههطيي

.ينفب



عيرنازوسوس،وحلمههعد

بكهةعخننىيهذبنيالاجالهئع٠ه،طةيظهدلممهطو اهفنت

سههههجتنيذيزط،ي،هيفممهزعحدنيبفهطهههه اهقههف

ييةهصوىهفىلجلمهظه،وخءعأهاننذعله م،،قفيعن

ضهنعضيأطفع(همهف٠ععنهةجهاألنهعن مخهظف

ا،قفيهععه،نعهجديزط،ع،هععثهعمهعهخهةوهف ققعن

دغسمخبهههنسىلنننبقههقالهطمخهفمبعخت،جههم .

أهههم،فذغق،سقمهلخهلهف..هفيني،خزلط،ةهكلم ٠هبرنطغ

ة،هثةحقظه،ههييفءخهؤهفاهنطقيكنلجعحغمف ةههنهقههديله

مةسمههيبهعهفدننيههبي،،يديزه الخم

اثبمهفر،هدتف.ايملعدق،هخييو«،مهنليي«ةل حهه

.بهي«اميهصههلمفمههطهفهبهيقهلطهأه طالف

هيهنو٥حنلههنهقعاق٥جه،يةيتمههههههق،ههاهتين دهعمل

هذهصة٠ههمههمييهقهأعيمميفت٠يننلةمهنوخه ده

ىبو،حهههطه،يعكن/هعديديلوعهلديملقمهه هوهفأوملهع

نهمتاهلقهه٥يننن؟ةجو،قفقههه هؤقهف

سهيههف.يبهواههئقهههسنئهقهههفعيبانيل صهطةطلههههنممي

هيرتحوهمالعانيطهفههخلهف إعيخه

مي/هحجريسخلةهعةع(مهتمدقمهصةيننن .دوهيلاو

مق٠«هلهادلوهنن٥احعسيفقطيميس هلعف

٠اآنضسنديهف«ظهبيه

صصا
ذ



ريب
اماردمزونيوع،وههمهه ا

هعنمنمهه

ملسهخوةهبمبهينب

(الكنهطهيالقعؤةامه٠هذيبهنه،وههمههجيهةط سههعنع

س،وسمههالجدهدههنايع٠بقييهم عهالع

٠،ه،يجلهه٠ههخهههيتلق»ضفقةهماينم دمه

دملخنخههللسةهخطئههههجلاننكلالنههجهطخ ،ههيهليللهيسيعمههب

مابلواطننهقمههققهع رطةندفمهتعهه

رنقبيهرنط؛عهاينس٠رنىهويقب ماب

كط؛جهدخعادياوألملخندهمهخههكههن اننمأ

ةفخمفههجيححهخدوهخنخطهطسطتهههماب (هلح

ديلهظهللهه»ههفهعهمفمويعلقعلهب طثنل

اتأه.كهةعهقيجنهههفس،و،سووتاما وحه

هييوهس،قجحمل،ه،قببهيه،هليزههن ي،مه،

مهخوهلممههحعنتميوضجيمههب٠مهو، ض

«هعقوكقأهجطسةمثسآم٠خهخغيهههف«غهبيه،ي دوقعو

٠سلمهغوههعوخيامهيليمضه

ب٢خظانيفععب،نثفىبقبحهمفهنمههبوهلجأ(هيبقع

.كفمبم،وةهمههبهوأحهبولخقييهيأمهههنفبهنأبو ينههآهه

اهنعهدقهنيه،قذهمهنحزقهينبدص عع،نقم

دهزمهفانهت.وهفهتةعنهه،هوماجوهعوهف كضظ

هوهه،دبعو،خسبىيحهقاننجههضحي حزق

مهودةهلجط٠ميهيكقهجوهنكيهتطلسمدهرخهل

ا

ا

ا

ا

إ

ا



ومي.نمب.نوسو.«ةوطسبا

ئدقهعريمدخطبت،خيفهوللزدمهوداكىيكق.ريس خين

،هئمتيلههفقبدن،لسعكضوسميدنه قيظهيهو

رييكد.ههع.رقعههاياهطأعيلذده،ههنهلناع هع

يافهههف،هجهحهنخهفوههخفهالومههواعئج، ضحهخين

٠خهسمملهدعءنسهقيللهيلمثههدناةطكلووة بقع

دطهفهعمقويلمهأنههي.مههنتحدق .اهيقلن

اضوعواعقوويبه،هفضفوالئههن.مايه .

هينتلمهئدقوةمهوىباهنزطينمه،ننهيينيلفبنذم مهدهع

تدنههقهكخظ٠عالوجهلواننبخحينههههه هنين

ويخلدعي،هدورفافهنبإععه..مهفلهزديو حخهقندهه

ىنبدخسفع٠اتثهع،ةهضوخاليهو،هل عره

،وخسزهد،أهضس،هوعظصهيهخمط»هئدعه دغ٠ههمي

هنزيهفسرعتههوهنههسصهههه«هتمهف الهخو

.مهلهاهبدهيمف

س،و«مههنقح.عهوهيثو٢سط كقخط

«نايتفنيذمضههفخههيطي،قبثغنمن٠نننبه ةميه-ديهف

دهه،هههههل«هلحكههملوتيقنثهاني دنهإج

تله٠جفد.ية«لهمهنماوميبخملهف سهخغيه

«نجهمههةمه«ههايمواهمهاد٠تلق هطهقههه

ذخهريلبىبأخطه«هلل.البوقئه،هسبدب ضخيلهعوه

نقخطرياتهججدبومهيههبنونيعناق



رقحرنقهمنوههبمهنونيخهضيك

كمسذخانهريهزضبهم،،يقو«سحلابهو حاننيمهغب

بهنلاونينعطجمههلذهصيجطيههريي يبأد

نهةسخهندملدنجمومةبههمههو٢لههرهف ديمح

(.نعبيجوههنيةنهييممسخيالابطينهاو ةههخسكه

سيلمقانخههتدههخهمهنيو«ةيمح مصسخيالع

دهعيمقنني؛ههف«مهادعسهأآه،يه ىسخينالع

اأطخثف٢خهؤدعبهنهحديو٠عميفرلقهيي دثغتبههمههه

جةسريبةهسقهادهيزبالخه مهههمهه

اخههنمفةليحيهفممإهعهبدبله-هيليديل ؤهلذمهه

بدههعو٢خظهيجأعفويقيلي«ةلهسو دهف

حكههةهيباكههخدفلهفنيهسنهأظل٥جوميخمف نملههه

لهيللجنتاسودهتقحبيهوماني،ؤ،ع(ةانب حاهقننو

حبههين«لطعاقنخاهجنعه،ط،،ايمهههخل،ةمهون .

ع،هنيةههفحنميهه٠ماطهبنبالخه٠،ةهيةننعاني ممئهيالع

نهقجيطوهنضحعهمهنوخنهورلخنخطهيههبن كند

ىلزسئهفرهوهفقرفنداناهوانطلخهموىيه دلخظ

هخدهقجطقهخهيلبههعمسنىلخمبو «ةلجو

عحهئلنههيف...بداصصخمرنطهنوهههوههين مة.مهه

.«هتمايسلهتنميه.ههريو.قاف مقع

ه،ملطهعايطعيالم.«هملعيوليافياودهان .هدنيا

دطنههلفسنبقلقهزلابا«هيفو»هخهط .هدي

خهبب،قني«همهاديدذطههههآعععةنلدئه،ع



«عنلردمنهسوهسهنقممهعحال

هجوعههمهههمهسبيصاعرةبليبيببظهعأههه ٠عدلهطمهئ

نلفههقدهههخ،لعميجل،سمقبهطبريصيمق منلةحه

عهخس،سعنقهه،لبربةهههيهىل،نصآمهبل تمطجكه

٧هبطهمديق..دياهجبواهمهيديو هاف

دقطهقه،ةديقييمههك،قييمهلإهخ«.ايل مبسعهه

دأ،هنهههفحلقههههيلهبوونتإ٠خه ههسعهه

٠عهصههيكارفكنلأههاهللههجعاىع ري

«رف٠هصمهه،ديزمكهخطهههذيزطاينسع دلق

.طعيجلحكطةهبني،ويدوهيومهوت نينف

هههعههنقذيزطلهنعجههمة؟.،مهبل.منهوه، .

نيهع٠لهدهم«ايهب،به،افقخهلخثيثهمدبلفيم ديلو

.خهخجوألقءملةهةعقهفمعدهههبصوق نحلف

ىل،ق،عتذيهتيي،دخهخهههنوآعقمعن

ىل،خهظهونليمهخبيبن دق

هبهيديب.الهاهأيههفدهوهقةد ببس

فههئهطوهولهاهنههتهةوهعهس ءمخهفف

ىيهعوريل٠حعدهفهدا،قيهيلهدلقريه «هه

هخسةسوحخمفهبنيىدعسحهعناطهفرتوخععه ض،قهين

معزههدقههثتدههويسهمننوددهي همؤقهط

حنعطهوهص،وهمههسينقلطت

ل

بمههدهزطزفطلنيفتههيهزي.جلمفس،سمههملمهمه



يهو
اءالبانلهمنوههينمةوهه،س.دمل

،
امههمإلء.له،عء..، عمنلإههعزوسح

«..ياهاا«بدعي.وهاهههلثمب إل

ا،،.(..،ءبهم

ا

ا

ابو
ئهمواإهمفكنلجطهيماهدفوه،رهيلعخهل «يوفع

دهف٠فنهيسهكيدهيزطهم،سعههه«عم،ي عله

دهفههههمهيبااهنألفههلهعفهلجنس،وهههجس مده

ه،خع٠مخنهسهحينههنتجعماعسنيتأعهل هقف

وهفبهيهأمههقنعهجقععسقي هه(ع

٧فهكقهيدههصنهنههريليبنلج،ملمهضه دهعل

انهو«هنمدريه٠عهيهعخهطةهع..هييايزيا ينههآ،ع

م،وههههسةقحسفههممومعدبنيح جهل

ئكنهقي،غقاهههأزقههيللقبععمهعهخهقهل هدخزهههف

ديجىفطخفمهيعسمهملعىلأمههبخهحه دلطمهه

ةةخمفهي،هتطد.ده،وهههمهههنيديها دهئخمف

م،بههمهه«هلوخدنههو،حهلهمه.هوبا نه

ىيهع٠نقبعوم،سه،سمهتيهئههيععهعريطن يبنذ

ينيمسههعهدقضم٠هلفةمههمهطبدقهد مبدهف

مهفهبنهوه.ضهجملايأهييمسخقهفء اهيل

٠حهه،سهعديعس

ع٠
يهنهعمحمس.



د
«سخهلقودهاعم

د

ههييبهبليملحب»ههئلماا،هعلعهبل دههه

.ديقسب؛ههههي ىلدئبه،وعغ

«هه

لهلهجأىيهاللقعهههملريم،٠مهه

ا
ا

ا

١

ل

م

ا

ا

ا

ا

٠قهةسجفهامهياباواننهعهديزقهخهقلوسه-نهعمو ل،ملهأع

خمفععسهف٠عدهللنقخمفيبنتيأن،هعهاعفدجور دقلف

«ميفهجهه(نهناحخهتملهعهمهاددومثاهمه اقطن

٠وخطيندنساهلخينمزهنقيلي.هلين هةيخهههي

كمر،أهس.ج،جيليح١قةفسأجد نيتفال

هيههعيحهعمفكعبهرههلهنسهعيبم ضةههمحو

ألهمحملديعي«مهيعسخقهمهةورهنئنوخ ٠عاجلسخسهب

امهمسجلفظو٠جننطثتدنظه رس،،ههه

٠مهخيبلقذخبعهئههىلمكهنعابلا٠لهلهه ..هلصو

(نويمىلأهدنههفاهمفإتههاننجأمجخدينهع ههمزوهخخ

حههمنوخووهطو٠،قجلرطمههةنبههسه همزه

نيههآهفهعدنهدمنهههاهقفهمه٧ج«قفط دقفيف

ه٠عههرههومنيدحىدهمديه »،مهههمل

بههه،سهبلهفلالعليهتمحههخجوهثقنق »،جهه

نهخندعدظطيئس.كطهانكودده،فبين.هماهم



سخه،هقوم،قةههبسد«عمل

دهيقهخطهيملني،وهخنؤهههلدووهعمطههعنوههو ا

٠صيدنههف«لل،خهاقهفبههيطيأهه،مفرظخندهكلهي يهخهطه

دههيمنه،ههدغهجرللليين.اشيمهتوةههنهيبهزق اننةدورية،»ملينمهع٠رنىهيهقبكخخنخههاليكل ةيوه

انيالطؤنغوهمخهههكهه.ز،ضهنهفهفلي الج

ديبخهيفهسص»دنههدخوهققمفسهخهةونهف ا

ريهصةطههيالهويبوهافقصة٠نفجرمسهةئجو بهه

كيهوخءههميقكنظوهةرثدمهبقه«نيهاهلو دية

ختءهريخمفهمي،سهوهفالهأورننحهعهدطوي ٢قيج

عسووهثههاقنخايهنسةوهعةأ،فقعن .نمل

ماه٠عهصهسهفصعهثةجعنةتهطكق٥أعههمفع ع،فقههو

كنهنبأعهنلأع٠الطمهههسوموهعقمهفي ا

ؤعههمهفهطيقننبةهلكهن٨نيأزحناليكلمهتمل ا

نعهأحملرقفذف،عمملهبومهف.دهب/ةدمجوربص تنهئئهفين

هن.يوذيومهيلعفحهههظهههمأيهه هحنايهع

رضيمهادهىل،وهخنخطهههولفقي ع

مةعهطمهخوههمههجغهدهيفلورهف ولهخهقصيزا

٧هعفمأهبيهمسيحهئقهه،يوهمهفبه نتهطيزه

ايطنههكاه٠لةهنر٠هيعظي)هيت(سواه لهه،ه

اينوطرنكهخهدهتىجخيحرهتزيهعديضنهههه )هقء(مه

«نوهيلأيقهالوجرغينيلمةهثخلفمل تنهههقخهح

اثبهفصةهملههيسهطسخيههف

ل

هيفه،ثل

ا
،ةلهم



هقسخههقو م،و،سد

ا

ا

ا

ا

م،وحه،سةلقه،دسهع »ق(مخههط

ه،هيئههعينفييند نال

ةطععص٠رغهملالظ)هءق(فد.هبه.«هملقبرخسمييهدس٠ ديه

حسمأو٥خنههللكضها،صهفرهقودهجقهفدجيوههههيهه«هه سمهيل

كسيفجخنهملةرثدههص٠ههههخطهعهيهسةهسف.هنع«هت ٠.مهوهععص

-هلياه.مهمهيمهه؛ئص-اهدمريبلا دق

.لوط.سمل-جيم٠ضعهوب،طاداهسقهامقيطيركوههقهت «يق

كخعهءينهعهخضهئيلهههعحه،ةنتنادهو»هههكف٠هيب.انظ. مه٠ههصو

طغعه.هبراغؤنههبمهمهيمهههدههفبعقئخهطهعمه،ن جره

ةفقوبهيةهبهط«ددهيسمهللاملقههملديلج.دعقملهفحملجيي ٠وهتنههط

م،بهعههق{عتاممعهيا..هننمله،يببهطغهؤلفهوهفيةهم يعةه

دههخةهاع٠ر،هبدهق«ليدسهمنفيخممطغههخنهزمهصزذطه.«متأ ٠مخئجسفه

٠مهفجههبهةحعلض.ههضةههأ،عثهيهينافلعف حهطله

سهفبينهبهنيحهفه٠همههخطهميوسوديمههت،ددههقهقت ه«اننهه

٠ي٠هثمهنيهيهاهنيبهبقهخذصيطزهيئهطفه٠ىلئيطهععحيده تومله

هيفهتحنديه..هملقاكفريلبمهفاثجهيرت٠سسنقسهف٠جههههح عنتما

مهبهصهملةدولريثجمتلضهيدهيهنلعيقزاله٠نيهفرهق هعثزقطم

طهيحتههلبهعبهةهاشقهفهبئبفهههلج«اندقخزفههه،هو ٠عهامطفه

هكمغيههي٥؛ههه.{نيميهبريلهيفلمسحهضاأههمرتقىلقفه مهف

هلف.ينيممةينينجهنيحهفصهفه.«دويهيبريطو٠زنععتئ هكعبنعه٠ك

هبهآعيقهدهجكيبتههعئةيقههيي٥ههههفصهلبهعجهي .دع

ليل«هيبه،خهجهبخالصجقدههايهههدسب«اليجسنيو عحأهه

مهص٠لهوو،خقه٠خعجعاهمليفميهطئ(نانمطظج-هعم ومن

م،هههههييد.هيريوويه..هساهههدمييدميمجحعدهعي هههكلحطي

محي،«..هخهفسكضخوجقكمل«هعلهسمبثهههيه...جنيا نيلفط

هه٠هعهف٠هنطدزههخمدقدلغثخنفها.مهدميوربهخهئحكقبقع دآل٠حكي

هبوهظهحضهع،يه؛هيلنههفمهسوهاأنس٠فه(خجعمهبههمهفةيه هههحه

مميهتفنف،غهنههبقمنهههيوربهخههيمههةئةهجومنلمه٠ههيبهدل ؤنهلع

..يهقفهفسسنهيتلة-ضام٠ضهدجللبهخطزقههلل .حدمي

ةيييفيديهىلقججيبهدنهاهتنميههمدهقدمدهع

سجاههههينع، دع

٠هيطخهه،يولهم

ا

ا
ل
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



سملاومةوهخمههدهي

ا

ا

ا

يبا»قبقههههانط٠،ي،يدهعهه؛خهتههدهقعوفع هيلاعو

عخثهه.ةدم٥نأالقهبومةبههمههةط ،مهخجهههه

٠يعهخمل٥هزخةتسيتبأهنيهه،فهجلهرتهمنف.هععههلعيفاصهإ ٠طدميب

قفدمهخهههههعهفرف٠هنخصزهفجطههههيملمبهيهعقطهع الهطهعح

سقدلاسراهشيطمهسغؤكةننمسئبسفبب.إسس ههلننبعه،ه

ديها.هياهاهيط-هلاح..دزن-يسناوحختيههفالنجعهف ٠ممهملب

هقحعههججهفم،وهجهةطهت،هئه،دهخعق،«ب،هنأجمظههف كهتحؤ

مهؤبيهملهنممهخنسفهىبوه«مهيبدجلهخطههجهآدجوفط ..«.باي

٠سهأهجلمهجذةطههيدقتودسضهف٥لدزهسنهتهنخدمديه عهثئيهتهغهه

ينيت.بسحنددنفبوهمهاثمهبهدظ.مهيييفهقفهنطهف اخلهق

.ههدظيه٠خدنوميلدهينينفبكم٠ر،مهثسفقهملق«له ،ق٠ديو

قهقمامنامه٠مهسصنظخهبيبعبخطوخ.متهمهج،ههههيقعلي انمق

نياهمهمهفو٠عهمهتضهفسيه.انيقيج٠هنتينينيعديج .(هتحص

سنةألهطسنهتههطهييهتةقنه٠هطهموطبطخفمليهملقهيكجهف خهعهص

(«يوسههسفه٠رخطخهلانسهسو،قهه٠٠دالطهعهعدع انيه

ةمقآسجعهتعضييفيهصهطهتل.هههقههعيالللع،غكنه٠كهضه ٠مةسهنملحهبمعغ

..«اهسدهتيرنههنجججههانهاألهي«هققصهنخجه يهعهف

.«ةتدعومههريربس٠دهبهف.«هينيفحرتههيف.موهائيل همن.ديي

٠دهطهلحعةهيحهنطهكغلبيبعتمدفهه.ينهأهههف«يسح ،بمأه

ةههطديلفسيهقههذ،عه،هج٠هدعهييههقهموهدإئيههفربهت،بي ه،خعب

صقمهسعمه٠هةسهةطعضيآقهه٠هجهفدتعجمهمهخجههعله (سايلا

كيخهاهظخثدةههفصخههط...ةيهنيسدزخسمفهمطي مجطههههي

إناه.سرين.عستمنيويدقفه..انلخ.دفيطغهههأهنتينل ا،حعحه

هفمولهيت،غه٥(مهفمهطقميهدهندضوم،جةهعهدلت مهسي

.هك«هلينهاقس٠هئطذنمهنهعفبدانوآفةت-دهاجهسح بديهتةهي

هخطهزهساه٠سجخهمهلبهععهجبهطهتهنيبلفمهبهسب هف

ةيمههت،ديضملذةعه٠انجهف٠ه،ه،يي٠عهجسخ،فعدجل«يمهيه»ال اسد

هجلعطيني،ههدةلإئدمدجلسملهخهنهميهقهجنه٥.يهجوهأخةهمهه ممصو

ض-لوانخزنطدمقمهتعخه؛ده٠٠سقهنرتطمجدبههيهعأ٠سمع دمأئه،ط

متهم،قجملمهفوينجههفلكضسهلديلمهتبمهفجهعجهمسن



د
سخههقوم،وههمهع

هيديعدينسابو٥يو.(.الهينهه،ه««ملجمه هههثهنههمههه

{قمه،سنخه،نهلطي«رثع.يفسلف يهي

صهدمهييهفيسهنيهعصثهههيذهخه؛هديليبهلطع.هللسهيل نيمث

ماجبفهدهمههت٠نيههعنت،خعههنلهعهههئعهجدجن.هيو نيهن

هصواقمه.حي.جهنفهلهندحغهط«انه..«مه«هثبههفعقاهك،من يمه

«مسقمف..هطيحملو«هلبه٠هنالييبههخلدزهمهممههفه٠ اإخقهم

.ود.انهه٠أأعهخمب٠ه٥طهههيجريهههعةدلقمه٠ههع،هيجاري دهثمهص

اهسههةانيهنينسبلدههديهخعه،ه.هققهفعزوتيمهماله،مضل ٠

ىحبمعطيبمهيهثههدسجهنكي.ىهمهمهدميجكينيح خظهههه

رفيمهه«وبعبه.الييبهقطهدفصفهخهثقحدي،وعههعدهدهم هفه

هفلخ١قاه.هنميتهنميفمبقههةنط..اننينح٧قهعنه،هسملي حعخ٠ضهح

٠سكعنهه،ههههيسبيي،ىمقكنيديهدنجسةينيه ة

٠س.سنوعقئيده«هلسرجاهيحأهه٠.ههطهههييهم«مهكبن طجهقم

صههجهيجههحهف.بينعهيوده،هدظبمهل.ههعجسو،ني«هقظلهن فجطدمي

هلاه٠هطمهخهمهقي.هينبنههفمسمالحهتسخنبدوهيهئسه هه

سيمق.هبجهلهضمهيسخقجرته..يتامدههةيهئطههف،.هيبعهزه .

.«(.هتمهدفدعهمل٠٠سهتنتوومهلعفوانهعيلض.سجاه٠،هيعسه اههع

هلعفيهطوهلىج«واهفه.اهنيههسععلهههديسسعي«لهلدأ سبدهطهف

جهنعنم«لمايهبسهفسنينمي.هسه٠مط،لهد٠اضهدزعييهنحهسههي م،ويص

صهقسه ريي

٠٠ض،ههمهخهفهععم-(يباوا،هسهيلاو٥خهه٥خإضهيلجملهلع قطني

ا.-مهيغديهخهنيغ.يمههنبرينماخطهنهعوجانهوميخرهط ٠ي.٠ههعدهم

،هبههسيب٠هاليهعخزندفهنعبمةفهالقعذ،هنظمه مهعنم

سيلهضههعمجملم،بهسق،نعنيب«هظلهطدهلف٠٠٥قدميي ري

يهيدبهئنهيل٥طقههئه،هههههيبهلجنضقنا،حهسههم«ذهدق دههخجهسح

ياههيلعفدفعضنيهبدمهنع٥طقهههثهضه،خ٠همبهه حظهجع

ههئله«سمخلمهخييحتفيييبلطه؛غهمهيسةنههجهئئعف دهنيرتطعبهل

«جيههفخسها«هبس٠ة،خهددجلهكبيكدههذهديهدظهفي ههق٠

)ووهلسودعابخصمهنمف«ةفع.وليم،دإس،ج)هطهبد كهن٠بههد
ا،ثنههدمنةهبهتهئهثهههههيلبه،قهمهينيجربس.



د
سخههلذبم،وههمهه

ا

ا

ا

ا

ر

ا

اء٠،مولسفتههخ٠مهههيزقه،هبودطهيهرنهثلةيههع

ىل،وهخن،دهفواللمنيههكهيهعتعيبوهمهةخط

هطههه

ههننةي،.همضيج،ههمهعه،فيههلها

ول
٠..عادتءلهلماديح.هوءء.مها ىنهضظج

عبععنعةنط-ههةجكأسببعطمهيلافزهنهةتهمة..«نهدي هنقبحهج،ياههنيسثيهم

هم٠ملهعهطه،مض،مقربعفهه.همهييههققتبهعن جهل

سفبهنيعتهههمجاههبه«سدنهمقثنظجو٠يببهنحهنيهين،ه مهست

يفيدهههثهبيههههةضةئدهت.بوهومهبهنعؤلتمههمك كنئهه

دهفرهي٠ملىلئهنخجملسدخخمامه«له٠جنخهنهسه،هئبهقيطي يقوس

هجهختجج.انةئقصعييكه٠ومخطي،هيف،هتدههاع٠كهئيهفوههنننظين ٠هخلن

هقخسهطةع٠دهامبهومثسنننهههفوجطةفب«ججاعبرأبهملأذسي ٠رنيم٠هههنخدزه

ىلضهدههفهههثبعندبملطممدميمننيحه«ل٠هصجينعمجريبييييهط دف

ونريههمظعيمهنماهيتفمكه«ماعاهيولهباههصهةلبجودوهيوهنع مهظههقي

همهههحعبهدخبيبهمفأطهبنيحيسهه٠ىنههمهبهنقبه طعهه،لهناس

ريسندهةنيهعيثهف«ةفدرجم٠عهف«هنقاهأخمهثعهي ر،لخه

«ىقبهيحيدجلقدمابهطخبهجثنه.مهأهعهقبلضريبمه نهرف

كقهاقزدكخط٠طدمهطخديطفبةنصينيك٠٠هفأيهسلفيديهف«فه دطنته،فهف

عممءهمل«وهويث«بهته٠نخهنههجلياهيا٠دلهئبتهب هينهتيبهمهزخمهبت

مبنقه٠سمجعرمفهئثمممقيتعدالجيههم،همجاهريههه،س. «ةبسحبو

هلههيههنطجملكه،ه٠يبهكعععهمههقئ.هني«هينههنةسب دهن

كهحهبهضف..متهي.مهلوهنعه،ذنبتملأزضدهفهمللسهنهأنهت .دهف

مهيعومهمهيدهفعمبطهه٠٠يممهاهلسكصدهعل٠ىنملةفهنإد،سج ٠٠حهيلهه

هف.ددهيدةطهباملقهنخهبيهليمل.يكسيهكهههيبعلطم ىفده

٠،هيبتهههنجلبهأرلثه«ةيههههعهبخهه؟مقهطيبهههعنملةجلدقن إعهحبه

صجطدمييههقهتهبتطيخإمندقنيبوخقع٠٠ههيهيهههيليقه،ه يهي،

«هرطعهامهتوعهوه،بدلمانههطجطهيبث.حغهه.اوهسهببعهمل هنونع

هه٠هموهئيجم٥قةفهعهعظكعنه،تهنباؤهخطهجبهلجده،مل٠جةي هنخف

مهممهةلب!.خسريلهنيبه،ههزميهمجلملمهالخفهيرت ٠هي«يسنهههف

«امهفدوهيههملريكههمههههطثقسصهدفوهطلبانهه ديكو

»دتههخفهالندسيمنننعم«ييةهرلبسههههتهوضعكاهليلينهب،هم،ثبة طه٠هنج

.بول(أدهوهيملظي«بلسهل»سب«هطهجحبخيربهمخير،،سف

ا

ا



د
هكسخههقوم،بهلمه٠س

ا

ا

مهف

أخقيفهي،عهع٠هث،لحدقإعمهيهدهبذدمياملاعوهو دفهل

.كلم،اعهةطههةههههمه،خنلههه ،أهضهههف

حابوتلله٠قطههطهفعانطه،سفمه .رتو

يةلطاايكمنهنميينتنةهنطهوهميقي ،الأطمعب

ةجل٠أههعههيبدهمهههمهيطهلعلهف ٠هنههبيهيهف

ه.ضدمييهتهعي١هفسل«ههدينهتنميه دسجو

انيهديومهمهاواهللاعيجي.(هقديديلو ىل،مهنههمهف٥

يهخهأقهبسهخقةهمههةقثهىنناوهأإيه دههه

عطهف٠دهنوةيرظخندف(وميهرسفعلق سخنهههمهقيل

فظوطةهنبهله،خسب٠قةايسبيبدهان ملوه

همضهو.هجهنتمليايلويهبأه،هههيه.هيفف ضةهمهقيل

اهقفواللسجهحمأ٠«هلعمععهفارتبة هف

هبورةهمصويلهلقع»دههينكففقخععث دخمهف

د،ثلند.همضئههةدمي٥يهكهي«هو دهقعيه

هبنيوهتغنتهبله؛جههمبجأدهعه عظهقهه

عهههةنهخنوف٠دأن٨»،دههنننةه٠هلنطبل »ههيةسته

٠صققههتفضرنطهفمهيوأي.مهل «أيهء

هبنقهجاهدةوةفهيقلهعطيقسمقه سفرههيهف

هرط٠هههلزو»قجلوصمهخنهعسةئأه «هنقم

.عضنيفدعيهوهتيلوتخجملحلقكامحسعقهههضح «مهو

حهثخخههههه،عأهدلنقطهكع،هعمبأه. .

مهأقصكمهىل،عهطيينهايمويينلعتىطمه

ا
٠



د
سخه،هقوم،٠ههمهه «

دطيص.أل٠قةلفههطيفدمعفههصجهيه،ط حتفن

دأظوهقهخنمبدسهرنقخهالههصجدقعف «عيدول

ديقهلهفىلثثيدههجفههاهلوخق،ف ي،خعن

اهنموصعيطههضنقبقمئهونمهه٠عهنةنو ««وه

بههملهتكهديهعخجل،دهحهههمهفهب لع

هتئيبيهف٠طه.اقةبساطعهسأك.ايل اشف

هجممدهمهقفنيك،هوةهعىل،مههههقيمهفي،جخهو ديهخء

ريهمفا؛قهقعبم٥دنهرلل.تهاغوهف قلق

ميذ،هميهفصعةمل،عههههه٠قةلجعيه دهده

ديمهبهههمهمهفىلن،هههنا٥

علههه

رقتفم

قيليوبه،،يميحن بههأ

ديق٠«ةلهدجلخهينمضهمهههفههه.المهفءط ه،لسف

»عيج(.اتنلعاهلفههيمهف«هقفنن

ارسخوعئهمههدهم

ل،..، دق

عةمه.ه،هببدم،وةهمههةوهوةهف

هلل

.اهيحنامجلنيهسم٠٥قنخطههلههقيكهمهف ويه

ههقفسفهسيهمدهيهااهفدهسنق،مل ه،هضح

اربخامهيابمبقههقههي،ةعئق.دعو انه،جه

هيةنخطهفاأههنلمةملتهثلدغرنغمهف ونلنط«ه٠هياق

فظوهجدعق١قفقصعأهد.مهمهف ،

ؤنخدحههكسقجهليمالهدهيمخهعيلهخ كخخندف

كنأهييبانع؛جهاقمالهىلنيةهعاو

ا

ا

ةننل

ا

ا

ا

ل

ا



هآسخههقوم،وهههه،س

عص-ص-ااع-
ي-ص-ص-ل-يي-صلعبص-كبسد مههبعحجم

جيظه،دونلنثق٠يثحخنخطه،)مودهيزفمههق( ننخهقم

لسمسميعلقهعابني،ههآبحخمفمق .هعفر

.«مهبوهلننقجملذينهعطتهظه٥قةقهمزه هدهههف

مخيدعيهضغءنهأنمهنهط٥أهلنننمه هط

انلوحهعتههأهلهههيمقطههامهمهخ.به،غمفو دخطم.هو

هةأظفومبن،ههذي؛هطهثسهفىلرندملبربعي قعي

٠هلآمعنعضيدعن هثخعهحين

مني«سقلاهلقيهلهناهنود عهخ،قين

ديهجهقهىلنظبهحذنهالغهمهساقمهقهق نل،سمختهعق

هههلنللفهقمبضةلمهرسوينعنمي ىنعمل

عحعقهع٠يةهنلاقمنأقهصفهعجاوكمهفمههلهلهن٠ ،دنهه

ليطيومهلثمدقهفعهنييلحمللته،وهلههمههه مهجالع

خبوهههةخط«هعيبهوق،ههفميقعي،قهل ح،ثنههف

-مهتفصبال،همهمهي«يههمف اهطخ

قلقينعيومهمهية،هنيئهعقمهمهحههوه «هكيب

.مهدميكلستدعنهههه«ةنده الخهطهف

ذيةنيي،دحوطيلمهههي.نياداهقح ر،مههقيع

د،هةهقن،هنقهملهحدبهه.هقءنطه،ألفهع وتةنه

ابتبطهذيد،،دهمهسفدهعهفببوبقتنبةه اهمه

٠،مههبديبخبخيهلهد٠يههطهعبترموالهلهعع د،جلخعههيهف

سب؛دهيودخعههسه دقعن

ريهوس،وحلمهههبعجلفليزهعهخطهة

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا
ا



صهخعهقوم،وهههمههدبهن

آخهل.لمحكنتههمههه«دتهنمهمهاأعوكهه .همهفيو

رنهخخهيهلههههممهعيهو«إديدعريا

سهخبهابهبيهويهمذفيونقخط محهلاههه

دغوهومهقبههقنيةريهيهاكيد مةيتهثل

كمهعمج

هبيم«هخيف«هتفخو،دبعغييعقندقرهطململفنملخط سفيد

قهساجد/هيدههن،دهدخههئ،دوهحبفعدين مزهن

هليح٠عطيهسلظههيليوقههيتنهههلكي الأسف

.يقرودوئهيه.هيع،يبهمفههجنكخعهل همهةخط

«هنديلتلقعيملنياغ»هطظ.هم ههطهوو

»ةعهو(هيهيهوننهلسرنعنهميهزدهليزيء »ق٠هف

سأييء»رخدنالهههبعتهلاه، هللم

نملهططينبوه،مةخط«هلهمىلقلخينهمننفاق ٠مههيي

حنميههاننمهههدنهحةسعنقههعلقعنمل «،جقهنيه

كصهههبنومثههمسفمهمويدمقههكا ررهخيمه،نوهف

لغيهوي،عخينة٠فدلمننعهايلها.رنف «هلع

دقعقلقهياىلظفففودفخطدهجوهمةهننف لنن

هنقم،همالعقهخههقبيهخءقعربتعا هنأكل

لهنادمودمندهقءقهيهيه«عةنطف يتنس

ربههه،ه٥عه،ه،فدحخهفة.رتوهقتاطئهههانه هيلطه

قلطيلالخفيجنميديمدهإقبدهونيهسهيطه



د
«سخه،هق.هم،و،س

٠
هوي،هةلبىلوه.ؤطقطهعتنلهيح.بهو مومه

هبعةخه«هلابصهينثفهزدهدلفع.هيسيل .هم

انيههفيناهوسانعهفتلقديلععبنوكقخط اللخين

الهفكفهلكيهقهقة،عديعديهمهطهةهآ عمزي

هاسأعه.هنفسظفعهلكصونهاتالنقمفدأط (عيضنف

نلهطظمهيبهبهيخطنلع.همعهمميهي ممبب

همياس،بدهبهلكرو٠عطيهوخهف«تلقدسا ةهنعهف

سأييرلهكدواطئصهمف.،دبعغدكر.رهظهاق هتفل

يجن.ميقسدثعهيهيعونيدسءهلخفم مياجف

تلقييةلكوكقخط.هبوهعةغطةمهلا قهتق

ربطيههيليقعهنحةزرفملهلنيهبنيدهعو ده،بعهين

لهالهف«مطحتوبند،خسبوه،هل٠حأالع ٠)،ق،سهق(

دسارنغافكقخظ.هبو.سيلف«ها صلق

ايلادولب«همفيلاعملوافلختوخقفا،هوسآههجل هههه

.دعصفمهنهبنن«هينبمهغ،عتيهعهيناعينافقي ذفهيه(

خهنععريط!هينههديمههورتغه،س.ةق«هلو دهبمههه

ئعضسثانيه،ي،يهقفريم،د،دههليهينيف رم

كلخطمهيوهمةخهؤنلعس٠ىلهقهدثهههمي،هو هيعو

سجملذبعيتجقهنواننبههدمعيعنءخهققخمقيل .

ت،أثممهكنههمفسفعنديملةلتىفومهطواطثهوق كوه

»،مهنينهتعبيسنيوةديههرقظملمهمدهع قخصه،هي

ضسقفهه«هبسنديهمنتثهكقي،،ةنق

-
ه-عصيي-يي



سخهلقوم،وةهمهه.ديكت

هبجخلهنط«هلعمهيزبد،يههوعددهمفةجيوؤننج، .مهو

يليهؤننمهه،مفذفمهههرنهكمثي٥أهددهيو«هنيط هلو

ربكثههفتىياس٠هننثعهف(عيرسواإلههمهه انهب

دوهصلقعادر،ةهسةيهنيىيهايط خهف«

ىيح.ميس.نلقةاديلينطعهفدقههمهوو كه

ضهبنديصئنهلنتههيينيفاللةه٣هعهبل٤قه اللقء

ىلهني،هس،ملههبق٠فهجيهيتزهءغقهفهيهدليلميعاللق هل

ريطتههه،فبلاليجوه،هجلدهفوخهفقو،هئ دينع

ةمهاضبقالعي،ةقدهسديلوقههيه(رخدن هعو

ينبومعهخه«ها)مئهطهههدقبريوح،ههه «له

بقظب.اهلوببعظديلتلقمف٠خهطقهعمف انهف

هيكيبه،عثيهبمهسأييهيبهةلمئهنوهفتكف دان

،هفاهههحعه،عوإجيهقنيلههفالوقنوهبندكي جه،

سهخقهحكغهكيعمه،ايجن..هتئيهملتلهس ت»نههف

طهفابعةؤهييهو.ويلمبهل،دندقمهاهمهو ده

تلقدسا٠خهخ،غمفكقخط.ههجودهههينخهي(.( ديل

تدههيهحعثلووةعتدههيههعونهللاو٠عطه،هو«مغ ريهطهف

دهميإقهاي.همهييؤههتدأهك،عهن سدنهيء

.هبيعههةأط«.دي..يسلو»نصقهرقن

إهع٠غهس



ةملدل،قمطهبم،وههمههراع

محهييهبنيىهلهايهيهبييهعيهههمي.ات

ههإللن

ىلخبه،بعظ

ريملم،وههمههبيهلامهمويديبهمعنهفيدق اهتمجه

٠قمهقيوه)وهعبهعق(انلعلوهمفو سه

اهفلبهندنعف٥ةدناملهععسزءنهس،أسهةبو النن٠هههج

نهنجهيهنملوههققح،هنتاناح«ةلع٠دنيهبونه صعأبد

ييهاجةد«هبد،ججلفعاملو٧قءسه،مهف هقد

اطيزطمهبنلننبخعيهئبعهدقعح،هههكضةطدغ ،لمهع

اووهقتهه..اهبحنوجةددقونهمههيمبسفتهن دهعمل

رنيهساهايه٠جبههيقبم،قهنههةبوه بنق

دهمبهدنننخق،ثوقههع،٠هفئعقهه،ماأنهههل .هتميزهب

.كبحمهههعهطتهمحنخععههؤمنسخنمل هه٠هف

عمهف،،دععنامانخهقهعربنقي،ييتيالهن.هتودستو هههم

مهخهيزهيفسطمةلرهقتيءنضقلهلمإهيبفعط دخهههزد

ليهجلوذم٠طوضنهللخههئهصهقلييهبنيقهييه ومعنط

هول،،ملالتقفره،بئئل-مهف«ةخودهمهيه «.ايو

سههههقهدييلي،ةت٠فهيفدأطنتزواملستهقم رظنو

آم.سه٠دهه( ةله

هه،خسهثقةفضه،بي٠يعديخ.(هيمو اهأنه

هسهدوويهيهفضههملههيضغو )

)

مل



رهطهفوم،سمههمأق

كف
٠تالبعههيف٠هيلعيهط««اديهمكاده«لصف

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

أ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ننئكهعهإهوئه،ه،هقبهفدبلقريهحملدفةط

حدقيعفكأ)هر«إ.سند.هنسوأههفيق٠ههةنهيبهنجبرههيه.)حإ ونيمنقبم

ديج.يتيسا،يهق«هف(ةلهينيهالقعإجهب.ههجوه،ل،هبههغقهاههخت لقهت

هههخهقعبسهه«سهنيدعسخفهيبكنميههعخجناه..الهلمجهبهض٠ها نيجه

هيحنقههةقنععإمهم-علهسطهه«ةا٠هصف.ةقلا هء

دلقههعنيورأ«دهممفحخنآههفمهيس،خحههقهتس٠ههتهنبيكهه،هصصوه نيه

هبنتيدعع...«وجمعهبجبصذيزطط.فبهسكع.م،فعهدس انهو

جمهىبطةيلطمههنيطيلهههلبعهينيلفهين.ه!هنس .لت

يلسهسهببهه٠اينذخميدطانيهمهضههههشهمئفمه،.يتفم اريده

هبهآدهثطت«هنرقيهنيعبقهه٠ريطئسهمتهيريبائهكس «هزه

يبهكضقهبهيب«الهمبضهدههفقلطهآطدثطنه٠هس،أمهخجمللهف ٠.خحمللم

٠مثنط(نكري..«هلكريلهلعجيف٠ينيننطمناههججمل٠رةفيلملهلجيبف اله

الياالهبنطهييكدخبه١٠قههعينيجهاعععةدجيس.كدض اظ٠سه

رهنىنعيوكفةهوينه٠هنييوسصننيكفمبجنسكسحههئحبدهه هههاهك

ليهصهخلهتهبهأخلجقهك«هنظ٠،هينسملكطقدههقبمهوو هههليب

دهيسودوهرظنن.يجحمههع،لنهعقجح«لاقصهحأهةف عهجهفو

انبعهادجلويهكمههااهججهف«جعفنبيددف«ةفع.مهتن لظجغ

ك«عجوىنةهتر٠ينيهب«هلطعهةهماقييعه.ةضهانمةمسقلميهب قدمينهزه

٠لههيثهمبعمههه،«يبضعههنف مه

ةلقعبدبهههبكخملطءهئه)هميت(سفن..عبطنهصقيةوميقيوقبقههثس ج٠هنجده

جمهجمل.ههم.-هخءدنق،ههه«غقخطدنهسالجعانقفطههخوهبدسين اخس

٠ككهمهقبس.هقهقتيب،نهبطوهبجعمهخهيينمهدلب حأعفه

كفمهديدهينغجوهفيباهظلكمه٠هه٠ف٠طمهئريبنعنق)ريعكع(ي٠ههننه ىليهه٠حج

عهخه٠-ييا«ةتصهخنتبمخعخيلبرهسنياسعلهينممبقع .هدقفي

مدهنيكميهناعطوكياس.هقفيريسطظ«برف«ند«هلدكي مهمةئ

قنهنعهللدظبهمهفهيمملكبجععللسمهمهفرهقهف (بهف

خهصهافينويهيمييايهةدقعاقظههنتهمحميجدهت،هثه .««همودقل

يهومي.خههدهفلهفهعه٥انييسههخقلفدهكيبسيه مهمه

.متهنس



ق
ويعنللةقءهطهوس،وهوعمهه ا

أ

ا

ا

لعفد،هظهودسالصينينبصهخهقوعفاههادمايط ٠دمنوضت

اله«مهيفوإع،علدنهدهعفذه،هع ٠رنهنعت

«وههجوهمهفيدقودهقهيهمهف صههضقلو

هبرهسنهف٠دغربعنرلسههييه ٥خندفمل

دفوبإسهنكطئلهميهلبيهمدهزوههو مجع

.رن٠ب،خمبنيعدهنبهفهسهربعفحهجةمحلخقبله ٠رجله،سقب

رظخهه،د،ملجلحلئندمإوني.ربياه لآيبغم

اله»فهمدنلنيهطهفمهاسرعهأ،عه هنععهنه

وبسهبيههسالههيي٠ع،،هكلس علوي

كنةعهه.ديسءخههيمهوتممنسهةامهمه ههب،مغ

سبينيلسممههيرتبهههزوةثهو«خجي كاه

هويسديه«هايققنيهبحنمسي«هبهيهن ىلمتنمههف

هليؤةنيسأييأيبهعهبو٠هههطملقيمة،ةهههنبو ةط

يألهطههههدههذيهأنهتهع٠٥رنسلهيق ردهبيهتل،هههنممهه

نىبطعفدهةللهمه،م،،يع ةنتديهفب

حلفيبهضت٢يبههم،ادفينةفيهنسعتفطملهم ههقخهههيي

ذمف٠،هعخمههههفرلسوججخههكهعح«د،مقيننطم ٠ط،مهل،ه

سملط٠قةلخععثههيقةتجنومهنذموكهني ه٠ههة

دغملفهيهن.هتبحامهلعج،قهحهةق مهيحه،هه

عه،هف«هميقوهكخنخطهطاهيده دهقههههمي

سههيههنلفةندفملصمهعبههزه

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



اوهتههبهعئسةطهق(مهمه٠قنقهقهه،خسهيط اهعمقي

اعنلةخيهطهفوم،وههمههءوكه ص-يييء-يعيب-صل-ر-ع-ديعصو-ي-عل-ي-ياي-عسويس-يع

اا-يع-رعاس-عي-يا-يعسلييس

«كلمهديضهننهلخزضههروقيههمفهمقف نهف

خذزودقءيهبخنقظةنايده؛اقفهعاهةهأأين الم

عخبههه٠٠اللنته.ههطيخكضهزهليجو ه،سفج

كسيسسقمهخبوهدقعمهفهىهومهعم اهتاماه

لئاأههسخهيزحندغههاه،ههم،،اتبه نهخنده

اكيههمهفهقطنمامهمهخئانهمزوههو رجهب

ا«هيج«هقاينامايهداجلاريخههههف ٠هنخهحلمل

اعنقموفحكهثهفه،سأق،دطةهىفهعهغاص اليه

اههلععع٠،دقزخعنمانهمىتفواجلهسطديمقذيو خرصت

اخغقه«مهاطعأودملخمفالجاعدهمت-ودنال ٠،دن»ل،ح

وس؛هكفنل؛يننظطجملةديدفووئهقهه هغههه

»،كهف«هلنيأ٠يهثهبهسهلوهمعه هلل

نللطهطهسأقهينهنخهننههلفابومف«ماه هلأنهههف

يهف«دنهيمنيأقمف.هيلعوكنلجيليذفامملهع هط

ا«اممقهط.جلمه،خه٠الطمههلجلهمط همهي

اويدإحيزطلبأه،فانلعيلهيخغمفاهيينف ين٠هن

ائنلقخقعهلايسخيجهمي،ي،لةلقههههبدو م،دلهة

افههلالمليوةيخكطهمفههدهخةين٠ههلمكمه كنمذج

اعياطههيزسدهنوخهمسمهفصىلنهةخطجنل عدنطينا

ايسحهسفئهكقهنقهتهضجهسنيووبط نهأجميبن

ىلجلةهلةجهلينليهه،عقههههنمهسيوهطو
.



عؤىللهلقههيقمنقمهاوس.اع اا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

قلهههة«ةسلهمنههفديبهأثقهلعسقه ٧ععبهف

٠س،وطهنسمهئهههاهلحرييع٠همه رهطه

د،سةحئسهع«كدفةقبطةةمفهلنئهخهظه ر،ههنسه،ي،هط

مخههطمهههه-اههجوسفهههقهه مققهقهه

هه٥هههههتفسعسهخوهثعهسمصلهع بلسعه

عق٠هف.مهمهليينيعسكهةمتددهو ىنعمل

نهم،ي،لةحدهههبيثككنيديهجخعههعيهئ ىل،ههخسهفه

نئلققةطهملسهخ،ةهعهخبت«دهيابومف .يلديصو

ههه،ط٠يحههفهمالعمضيهبرضااينود ددهو

يب،كعع،هىنعيوهبضههنأظس،،دههقثهيهمهههموي رقف

«هيعنهنصينيهف٠هطيناهديديبسهخابع بفه

دأنيهيسيطدقةخهعثبضح..هددهينلهلدنه

تللهتونيهندالصذي،يهع تلله«مكديانمؤمهبرههدقف
ه،ه ،

.

دخونبخعافمهموئوع مهمهف

دفرتلمهفهموي يهييت

ءهخهفمله.ينه

ةيئ

ىل،مهقيهعنهثجهطديص .

.ميدهت«لهفذزقيبفقسنن ٥ههقع

ههطيطهههقسعهخهه

مةذنيمهنبيندههبيؤيأدعمهنويع٠مثمهطن٥دنسي

دمهيهمة،نيس،هو ديفمضطمههعضيعههغع

ماهمايطمويللع،ههلهعهنيعفهتلعفددعف

هجهنتلقدجلةقفقجه ذخمهخوةممههةطساه

م(ةة
مهممهمهفينوعاخيمسنهةلهلهةلهم .

هحم٠،

مهاجسمه{،دده ععمه،هسهيكاهىلثفقهلةفاههئ

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



«
ىللهلربهطهبم،وههمهه.اق

ا

ا

ا

ا

فنهههعغفهيلويهأن٨ريهعن،م،قهطوهههبخطدلق حيهخد،يي

،ه،لمقسمصهلسبين،،،ديفخعهووقههف مة،خهمةيو

قلهم،،دديئأقفملههرقفوههجديط كخقهئ

عظخهيمهفدهقيلير،مهههبهنهتء،ريههيه نل،عخ٧ه

يتنسهلهكاهسخغقيزههي٢يبدهم،اهي ههق

ديلرههسل،هعلطهههعهفىفهعفهيلقفىبوه به

اطه«اهمهفعخههفب٠هثبيضمحتهثهلم،ه طخل

عدمودطههنمخن٠هلخفهحمل«رهصوفع٠دهينتعخ كهنت

.ودهعنمهدهعةأيههقهفع٥يومق ،خههههف

هيفريهضفواهمهكهضفبحرهغااع س،أغهعةببب

ايالمهدطهههسةوهلهمههةقههبخمفه سلنهه

م،،سعهلهوديهفمالمبمهل،هإعمهيهو«.مهم ٠عخهققم

ةفععهيفىبيبههم،،ادخدهقهههقالغهبهخفيقني .يي

دينعكهيفوعمهيههبدلقخقنحملالمل؟دللهوق »إققيل

دنههنعأهزهملوقححبهيقيلععبهههفخهه حهء،ريعزم

سنعنهملهلعاهمامهخنهيفديللىلننمدهين نهم

وقههفضيق(.دهممهجهيةهربعنيتهملهطديو ديبههديفهه

دوههحهيهبخهتزضدهقفههدعحههيوبتههعه مه٠قفهت

هيهيه،سئه،{ونوب(مهباطخو«نبوههح عهمف

كنمهيمنظمهم،ذههههلهويأههايهعمفقه متهيف

«هلينهخددبعمكهىوية،يهالبرهف رينهنن

.ايلقعدهعهو،،،هه،هع.هنطواههخهاق



كسىلل،ءمطهوم،و،سءو

ا

ا

ا

ا
ا

ا

اله«هقد.خهتنميهثناسهالهوديهذ،كدع،ق دمو

ةيه.ونديوخفه،،نتعنعنخينيف،هف «لطهت

اطمهه.صهبعهخعسهخنهفيخوخلوو دقه،م

صة،،بدخهيعهونكعهةقلع٠دأطاله سثقه

.هي(«مادهليواهقحهفدإمههو ائقجقههه

قعيهدلعاملوهنغهمبلقنيدينرهذهمهف هعهينممله

-ايقلأوةيهمه،سههمعمه،هعه،ها خهمند

هابمهفهضطةههىيههربهامهمهممق ةهح

بلههطوؤهي،وديبتنلقعةإعإقعللم،وةهمهه هتج

دعئكخهدخ٠ي،.ققهشهههفبهعهفينهتطد .مهف/سجهيوء

دهعسخخيلبههجعهفهفهمههمق.مهنهع .

اليثمههيهههفددهيل،،دهحهبننهغقطمهه هزود،م

بعئعد،يهه٠قييناهوهيهييههف.هيليو هيلا

رهع٠هئيلناظغخكنيب..مهيهئهه هل

نلخمزوههوحيقهمالعا٠فىفهعهأه٠هعهف ولف

ةأهههاثهنطمالذههقفوأيهيمثهتطمهنيعي دقني

دنلوههمالعاي،همهإنهقندخنوهني«نسه هةيل

ءههخعع«هق.دهنةدسثخنتعمقلمهفهف تلله

اهةةفتهتديونيه«،،مط٠هلهزهلوهقيلطممدع هلمجم

ضهنالهكههعسهف؛سهةب«هلا،ثهعبكزع مخنهزه

نيقتهثنكي.بهنذهاينوقالي،طفهيهال٠هقهف

ا

ا



أ

ا

ا

ىللهخيعهطهفوم،وههمههحوعهث

هخه٠رنسلهيليم،،هلههةيوهقايلوي..«هينج سفههيه

عهقههملةععملينىو،،عخجنهعنمفرهةههقخهاد ةدفملهع

سهقضقفميفههمههفلهيهعةنالمل(هط د٠قييه.حهف

همالعحيهه٢طه،سدسوهيا لهف

نهنططوهدح.ةدممهو.اله.نازوسو يأجفطغو

دغيتقوهل،،ملهأملعههفمخنههدف ٠ع»خخق

منظة.خحم،بحلمههم،سيظهنهيهطو ذدءنه

يدقعنظطهزهمخنههخدفمذكهفس،؛هخهمةي كنلجح

ه،ميهملدنييه،،يقهفذاعمبهوسهققوهفهطي ،سئهيبه

ململهينهيوددهنسهخبهحبمههمل »،قبهيطهح

دهعنداعسهيلط،«هجديه»فخجط( .سم

«وههفنقمديهتض«هلبههوهيقحهم هلفههن

هبةعغهريفهعني،يهدميه٠قنخطهي اهمهمهف

صخنطةه(امهف.منغجهوخفنينبنيساي رخطهف

مهمهمهفئنزهامهمهيذالفههتنهمنهأه ٠قندقي

(مهوو،نهخهقهرقنععهيةيهد،ههيهف يهرتحهخ،هيهع

هجلسعه٥ههفخكم٠سفههدهفونلن ددهو

دههطهمنقخه٠٠٥،ةبدديواهههخههه «بقح

الق،هههدلهخبوفلعحهبوعلهئ«ناغهل(قز نقهمف

عههينيقمهيهههيهةنيلنيمهبيلههف«نميي،هخيه .{هسمط

اهمفم،قههه،س{هلوكطنمههيأي٠هف

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا



«دلهلقوهطففوم،بههمهه.انا

-
-

ا

ا

ا

ل

ا

لنهغهني
هلع٠يتههنه.ويد)ق(كققيعبانهع «هل

مهههبدانيهناو«ةيمزق.جيهسفهتيندق ئه،ةف

عجمل٠هقببينهتهدييوىهقمكاهيبن.خههع٠ م،قغ

ههنهم،وهمسعس،ملبهلهاميخههطهه اهمهي

بونيعلمزهخ،هحي..همهمخنثهيفدظ ٠مةبههعح

كنثنتههههفتديعمننهلفه،ههنفلهيمننع .

مظعمفس،قههمههةطقطيعحلمفسىتفعنن ٠كف،عهنن

قلقهنهغقهد،ةنع،ةاهمهييجنعثلهطم م،؛هنهسةم

صجو،حصهعيأععمهفه٠مهههالهف سهكنقه

دنهعهفمميهفمهفايهف.(.مهيف. سقطل

أخقبمقع٠هيبهصهمضيههق،ههم،فنلقةلفقن «لهم

يبههههف«اووهديجهخهمهف.فاطهةأيب،قدلخيء عهمند

هههههلفهجيعهاليقلطدوهييبوملعل «مند

٢٠ةمة«خ٠خ،ه،لويهته،وطمههةطمهنع ماقم

هسه-هينهعيسهههخههنااغيهمهن«خخه،ل إكيئئنل

هههةبهفءههه،،دهدنتها«خخيهعهفهدفن سنن

سهههةههفعمخجمللهعنانميهيقلفعرثهإقجلعي هت

نههم«هملججعسدنه٠ال،بمهيواننب،اق خههف

ىن٠هنيههييوهينرضضقيسفههمهه،خاينعي سنطوهف

هنيعنططهمه/انههمفههفسمه دض-هباه

دةمهه٠طصثقهعصةقجد٥خهطلع

)«
تهمي«وحملمهمه

ا



د،رمنهومةونيمههبينكح

ا

هههفدهعضقهههألمي،؛خههييص٥دقعهف،كني ددهي

الهةفهههعتمهههة،يه«همهف.وسههريخل

ىلأهي،عههئ

سةوأعمههدهمي ةقح

»هيههف«ظهمينحهنهيهمحهعقةههبهفهع»هيبيمةوةهمهه هبقميهي

٠ؤهقهنبهةهةهقخ،هامردهيةيتةسههع٠تندف، هفص

قلقسفهمةهةقهدخ.اب،موجهمنطهه،مع مهتمل

.وهكهط،وهايناهدوهيالجهجثجن مخعظيف

هجخههوهفمهديضغباهدعا مةسعهه

كطذبهاينمصهعهجنمخضيةمم حنوه

(ههعدمنهسهنهخندثمطخيهلقياب نلنلهدكنهطجه

دخهكلذوكخذندثدهخهههخغ كنعههه

«هلهمههههيب«خندقمةطهمجماننمط مل

تهغةمجهيتلق.ايجابقنمي»ههكدواهقف هتمه

.هوننهمهههرطهقله،،داهمدقودهع ه،هنه

ع،قىهةي«ه،مههبهلاهكنغده امعه،اوه

هلفهعض،مهبخعهبههئهدبههةنهىهو دنب

(ممهىيه٠ربههنجملةفصعهئبدمخنييزه ٠قةف

عث٠عهفمهخحخنسههيعهمضر،مههبدينهه سهةمههن

ينفنهمظوهف٠،وبخههفهعكنععهبمهننىنمتأف. دنتها

٠اهسةينهفهمهفقريدظوهأميونمدهل



هققدقهخقمطهيعم،واممهع.ال

خقندهيا.انليام،وةهمههينجيمهههيجاحهمهف يهظهيهيف

نل،مهظههفمصهاخهههفعقهيبيعغههف مهخهههه،سه

كس،ظم،أاده،هههفههعنوخمين ينهممنها

يأهههف«الوقهنم،،سعهيهدنهمةههععتهزد كيممند

عه،هالوركعدهجبه،مةج.وةههجه »نعه٠حهفت

مةقسهههيبفقعهسفنامذ بفهطيهه

مهيمه،عرنينهصخةقق حخمف

س٠دخهيملم،ءههمهه،د،وههعق٠ف«،ةظين .

اليههودعديلو«ينيفىيه.ينه-مهبلجو {هديام

تههخهنههةقفربضخغي

راقمصجهنعح.جلدهنوههوهلاله ةقة

٠نه،عظجيهيهفمههح ه،ثه

رإهةلطهيوقههه،قذعههىيههبهو س،س،»هيو

اه،عظهههاهمهفم،وههععبوهمهو يلواف

دهي.

٠دههخوحلعهوةقخط كقخط

دوخدلهيين«يكلمةسمههههه،هحضويف

اجو،وههأقههه»هيقنيهمس،م،خهوةقخطمهههه رقع

نهسهقهفهوقلقس،معيهميل.عفديفكقخط٠،دنه «لفقو

يهخلهسقسغهعحدطهمفهههوقهمههلهسعههف دلاههت

مهعه،قييول.قبتده،مةأه«.ايىهفهنهههه

-يي-اليج-لصح-س-عاعاع-بك--الس-يع--لبس



رلهخق،هطهفوم،وههمهع.ةطهتني

أ

ا

اي

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

.هسنت
اللقنقههإنتهقههعقيلي٠عههغأيبههلعدي عهصوضيمل

د،عهإزظههييهمهالهفاخغفهجونهنم .وحمل

عيزهريهإهغةهعدهي٠عهفقرظهاهلق .مهود

هبهةهنط«.ايا»خسيهلهقفىهلمو٥يهمله مهم

هاهمهخبخععههوفههه،ئمنيهية«له بهمذميعيهو

ازضططيني،هتييبصهزهه،هوهخعمثلهلةلق ،طهه

كنهق،فطمه،صهغهحققدنضنقالنههدهدههفهعم سنجو

م،وهممهههيبحهعيةلحلىنسىن٠دبةيب،نهع ابره

«نيقلابهقلقس،قع،نايديذهنهفليهو هق

دطهعنت.لمىبقهطبديهنيص٠ةنهه ٠ق٠نةمقع،

ىيهبيهم٠ؤهي،كنخطيققهههةطدقانو دقعب

بن،ممممق«ههىل،مهعنهلنط،عبههاطمههوي،ذ اينم

كههكهتقصيناقيوذوولياهبعالامهمقطق«نيل«هل الخط

امهيباننطجدهيانبإهلقامادهيب،خمفرطخو ني،،وةملمه

كفنتههنهههض،ميبيتفئننتعتهينو .

امخههتهعتريكنبوهن،يسهلهنكلوةلقايا مي،ة»دمو

مههعهههفسرنلظطثقهفدهن(هجعصجخهه اأنهههجطس

ةنيعصقرلكقههطيمهىلجلمههثهسق٠علنه عههخبههمههط

بالهينههه،هقلقريوححهئلهاهنج٠هف داهرف

اديلودمهيمإدثدهجطالايبطديهكفيطءاهأنهمإ «(جيل

اسفدمبدقعليعههىنهقديمحهسس،هح طةنب

ياهيبنتاعئاطسلسذيةمزىبهفكعهسههخينهقي

ا

ا

اا

ا



ومهخىعمهعحو

{ةنينجيعفههيقيلعمه«عجنهوو«.هعادو نهف

دللسجهمح«دوهعتةننهجمللعهي،كخطمهفيليهانينب ههخهعهح

ةقم٠،دكنخ.تلقةنفهعققهقهنههق رخم

المإسعههيلي٧هههديل،،خسبه٠ده ٠هةظو

سهههعغههدينع.دقعيليخلخعكويخاله دغةضء

د،هههقخعادقلقاياوإههيمعنويلخطمقف ةعهةلعهف

هقههسمه«ثعبني.همخفههوو س،وةهمههم

٠ىنههط،ذنةهآقورقخطهبجذمثهعوعرهف «له

يديلوهبرهم،وةهمهههبنقع،همنيب الظهم،طه

ثفهيديه٠دزنهخضبهدذسننالفهلرنللدية،د علق

،دنلندعوؤيئةنحهطقنتةهرييهةأهمتف. مهي

نهلخهف»،سهموياباوفئهزقمهفهتدهع هه

ددنىبإيبههنيهدخهسهعذفه،هينماه.ةدع مه

رنيئديفهيأجطهقهدووممعيرخهننل،ة ننخهلهع

ىلبةعحعآها،عةقخسبع،قيهدخههنمدخه «هل

مومهونخئه٠كقشهلذحقخهليدقاهقفابو ه،نحملقه

عففننيعجانئ٠٠رننننبطنتينفقنههيمههبع،خهو هبةقطم

د،هظفههسهههبعذفيجصأ،هصههفحنامالهاع دزنظهف،،د

ة»قذيهمع٠ق،يليقههنلوقق،غعمتهم ذهزههف

ركفيو«ةيفمإاففهل٥ىل،هةملسهبسد،هه «هيه

الثمفاجوةنعجدفأفم«ةوهقههديوههبني اغيه

حرييملع.اللقدقحيدهدهب،هخعساو



ىللهخببهطهفبم،وههمههقكته

صععديبمهعامسهغهه٠يهفمهبجدقبأدقهخ ديع

ءندةلكوكقخطضألانعهظههخم٧هههم دوهيو

حكنحلفهه،فمل،ني،هنسقبدكأفههبهزط ريل

اكذسقههدقعربنلظيلر،،دتإهاهئاي.ةيلع خهههه

اةبس،مهتالواطهمعديهلطهيىبوه هسةدط

اهنه،هقهههصهههىلنظخيفثقخط.مهم دنه

الهاجتاعبرممهسومدهحةيف «نيملح

«يئرلليهيهفهميهقلقامايلعك،تقمه،ة عطههته

٠عإجقه،هليهذلجمهيهمهف«هنقلرهلخغمل عمل

٠اتخط(هنالواسثههج«هجعىلخعهيهسأبديع ٥يهيه

يهظلهف.كلميت،خسيهلهعةفننههل،و ىل،،وية

هفيسايت،صينمقهيملعىلط،هبكقخظ ررهبخههه

سكور،هوسفهههنهههلننهلدهةهأعيري هةهل

«يملهرنيهينيعبدوقنطهرييوقهق،رمثاو ٠هسص،هن

اجقههل.وددمملعيوهخهمله رهيزطه

مهلطههسيههلسهههههخمملههبوهههعهلاق مهمهه،هق

يكورومق..«لهسلاهخهه٠هم،وههمههمضي مضي

«هخعهمينإعخلبهن-بقعهنيعس٠مهههخندلل دوهيو

هجلألصدح-داعيوههههههدبزقروديه نيقيب

نيينبنتقليفنهديزلاديصتيتكقهه هيو

ذنوعهتلقاقفنيملع٠مززسه.وص،هطل «نريه

انهبهينعمي«هلع٠هإقصههدةهفهعهنيت



هققىلهلهخخيهطهفوم،وههمعههحو

ا

ا

ا

ا

بهتجق٠عهعهليسلونفنني،هسهلمهههكىلههه اهلعف

ه«ه،نق،ع.تلقمهيفالهرأسهميلم.هنا اهعقوي

هيجوهئةنبيجدنيينميديل«اليلق عنوه

الهنلهلخطذثنيديزملووقلمععلهذه أاةعه

رقخط.لتفههدهيمةسمههبوني »ق(ةهطقس،ة

هددفههدههنسكقمتلقوسطهقع ددهتي

،قهنهلبههع،معه،هاللفهله.انتيلفجعخ،هذ ائهعصد

هخههوهل.كنهريل«هلع٠نهجم،،يسلههربفد دههلوطععه

د،ههياهبقعاههدلقديلوهمه هلهن

ههاهيجيهدينهفهكءهقطممه٠ذهيينليه هقف

البقيديعككهعةنميهل.ليديفكقخط كلو

ه،هض،ههنسقهجملريتههةهعهلندمههأهمه،هيخ، ني،نيه

ذههيلللهمصلهطه٠هلهذه٠هق،مههلهخهيف ذده،ه

دأهطنوع-هوهيعقتبفهم،ةدجل،يميلابه عع،،د،هط

دععههديوععهعقهم،وههمهههطهه ال٠فقزد

٠بخههمه،منت.دليربوسنطق. فهع

عول،طههبيعمهههه،هتلق،هف،وةالههخهمهاوو هه

اليهسين،٠ءبطيعمهجلدع٠ميتط ذمثهف

مهعهمهنيبي (زنارف

اهنيط.«هللايري

)«
دههههيج٠ةفدهجب٠قيططزقممواملسيبهالكنيهغهئخه دهمي

٠هضههوخعهمجرهههبل٠هةهينههاقع يل-يي

بسىلاسسسسل-ي-يجيل-سي-



ةل،يصهفومةوه،مههحوهقار

ا
اي،أقزقيهيهقلقس٠وع،قديذمثهفانيه٠هنهخوهق .

ديق٠للجلههديهعأفهلقبريمطهوع،نقئههق يق

قهثعههيرمنهههخعنيبضنيي،عهههنبثطهههعيفهرفانهطييبئ يخع

ت،ق،عودم.هج«هوه«هه«حخط(خيهبب مهخوهههمههطحهيي،ييه٠خهخغيالب«لظض،هه سبكل

ا(مهلبهديصلنلطههههرس،ههديوهنقههه نهههاعيهين

احذيي.«ةلع٠عههمالياؤنعهلههن كنعفمههو

اعهقع،،ةهفه.اهتدصعنتقنووعءييطهح مهفكهع

سلجوهمهةأطةيملعحعهنمزفوملهه،هعع

-سام٠خهخ،سهينب«له٠هعهينل،هف،وهههطعهوين ىن٠ديهبمههأغ،فهبهيملدقلبههسغقيعه،ه اهلوههيهلم،ريهمهروطهياللنريميطقهههلخله

ا
ا«هق«لكويلخفهةمقكمهخهوعيهتلقديقمينهتنعنق

انلعمةأيه٠ىهطيمبةيلطرظخياعبنم«هلل مهقهمههط

دهنةمهههبابنيلهسذنموحههعععض،هكل ا

اةجهللد.وينهخههه-هينيبرقظيمهاهبمد«هاي ا

امهمةمهيهيف،ههالهزوههوىملع٠هه،طخنمف نيومةىعبههههيهنيصم،،هههيخد،ببف مهيلعو

طبهجم،هغعهةحعهيبههوخععنكيلع ل

اطصهئورهوزهبنملةندقهنعقعههجوةعضعملي ٠

دطهعلههةكههعهف٥وهمل٠خهخف»عهكقةعهدع ننهمههمفه

رفقخهلعيلسغعيتفحخسالي،بولنوه

ا



هقءدل،ببهنهفومةيههمههعوا

ا

ا

أ

ا

ح
٠ههءإل.... ا

إهلياههل؛قجلنيمهتمطسو(هنهقهونلزضططو

ربعت

انههاس،غعزههنظلمثىلطب٠هتقدسفذيبههيلبههي،ن دععيه

هعموهههيحهبلهنهلعهفدعينقهين«كف لتق

اهنيهقه،ل،ذهقلقهجاولقعذهيهيهفهبوبكقخط دقلو

هتهخهيه«ههاههيههرطهمههمهسيربنق جيهقه

الأسينامعنىلغةمهطكنعةنلة«ودهده انوع

عنتقماقلطهيلهبنقهععاهمهمهلسبعه اهليكيء

ةهةهقخ،هايمههههيخضزهبيخيرقفامف دولقه

تيهخهةهعو٢طمههمههلةيطههيعمصةوههمهع صينقبعهيفه

رهنوقلقابايةمىلنهحبيهوي،مههكهه ديه

ههكعهساباننههعسبهلمهخق،نلط،سهلهعهاينغ كقخط

بسبطهفمندعقيس،أثقوهئمند٠خهلف اهنيقيل

قئقهقههفنظننهعيبذخقعلعصهبهه،إههيالهديلو ءجيمق

دنبكس،م،،يهييبتنميهسنهخديل خههلهه

حيبطهلعفنظ،سقهعهه.مهمهتاهههي؛بمادهه عمق

هههعه،خلهذهفههبهططهيهأدبيمهال.له رهقي

هدهعلس،هغهعهلنديخهه،عحريلباظهثقلله. م،وهخمهه

اعثههحىنههطلخفههومكلههههف.كل تاظقي

يفوهغهخ،دهههقهقرييوه،هيهجتنلهنهخ .كيه

صيحاهيدهمههبنهيخمف٠يبخهثسوكقخظ دههعههف

ههحهخخطديوةعهيطهههق«هسهد ريوه

ديقفغههههيريلكه،هنههيييامهمهف
.

.،ودسهء٠ يا

ست}



عهطهفوهع،وفه،سقكل

ألهبل
.هققالهأومهس،مباليزهنيجلسزهد،ينهدعنء كقخط

ريلةههعقهل،ه.تلقاندغي.هينهيباب دهيالهف

اله.نهلاعصدقمطهوصهخقههه ئ»هئقسو

الا-لهفدهب٠هق٢خفطلوقيفقظيطزق قلق

هلعفههم/مهمهوالهفدفيع٠القههلهطو نل»،ه

رهعديلوطةنيقلقهقفمهايفديهفبايو عقي

اهضطقهنعتننهه،قل«أطهمههريوه {سكعنيو

جيهةدفعرنذههبونييهيلوأ،يهفهلههزخ اهوج

دمهههةلهسونه،،عطهتهحملهدخهههههبئصع يقحل

،فبئهعموحهغلههمقطهقهته،وطجعليامكعم ههضلو

عقهههههلريهيهبطلمههخجليه/هعمق نلنع؛عمو

ديليلمبطهيلل٠هجههههجههحيرتوةلطيلط ربقي

ع،دهبجبه،هعحدعهععفقعليععهلسطعي هههه

دةهخهط٠مههينهمهظسيطه(.أدبم بخعهالو

الثمنل،ةسه،ءبهافابارقممكمهف اهنيمي

اهنمةمها.انكو«هه«خهههع.متهاو اهدهع

ديج،هل،مفو،هينيععظكظهوجند،ههلعقهندو ههههءن

دي١هيههننتهمععةيابهرثيهمح سفيي

ههخثهميوهدزظيهيدمسغاب«هيوههف دنه

ص،بههمههتالهوههب،ثقهعههدقئخله٢هطط«هه »هطه

دهةحههههههاجاتسلحكحخلبه.ةميلو مهمهفو

دينمنهههلههخسغععممهمامهكتههه



ا
عودلهخقبهطهومهلوحله،سق

ئهعبقهم،ينها،سههم،هرنههيس.«ستلياو قخههنعه

همزهيقنميهفالههعاي،يهه(هب«هليلح عفهب،و

ييه٠نهجلمهنهجن٠فرسخهعريلىنهغه،غق.دهع،ةط اوا

«خهيوطهف،هصلنرهقرلليمةهةهقهلندههيبلق «هنل

ضهنيبوؤنتكيزسعق،،همالماعنم(عره دافيزد

ىمسو)هئهندتإهنةسهمبرل،ابعي دلخط

بععخقههفقهنيق،هنق٥ققلالاىلطهينهىنستو اقهن،ه،ه

ةأيه«هقىيهدظهطةسلريلب.عنميو«ههههف ضيي،

هثهلندذموهإحس،هعهعقهفمهخوههمههمل دهي

عيطهقهيلههجومهخحبهل.هنةعس٥بجيي ٢طهس

»مإسه،ههيق«مويزهخوهن«ههعبسو ،هسعهخله

٠يه،فاإئليمب.رنسيهههيهسةههجلريط العف

اظهتديلوينرسوه،سقع،هل،بطالهجريب .«اعنم

هنيميابد«ربعجيهذينهمهيوهخدعم هلينل

نهننهيه،،ديه.لعجيبخهثلو»هطهثر،ههلءف م،وههمهه

عنئعسأزسناودضتههعههععكل «ادقفي

ههدهيهعفنيهبةهههعاد.يبهعجو. .مههقف

هفهقهعهمهودسةهنه«.ايت٥ةقلننطلنييه يبلخلل

«هللةأءين«قخهههيةه،لةلقلزهمق ،ه،خ،س

.ةلهةيفونههزهملم فيجو

ه،عظ»وهههمهفو»ن،خطضهنهلددق م،وهلهلهمههو

نههئهربنه،اوبال(ههؤبهخريلربوه



دلةطميط،وم،٠،عه.التت

هتفكو
..مهل/نيجهنممهيمهلوههقه(٠،ههآ. هده

«عنههسهفأخهههةهودرنقههه٠ه،ييفةط نطهئخيق

«عن.،قسهيقةط.ةيهر،مهلجوىيه،به هطسق

رقنيمهقهأقمفهنهووبةلدفههههىل،مهنهغو خقبيب

ديةملنيهقهفمهخييهس.ةمثهعو«ةضف سهخأمنهعةبب

عرإنللند٠خظحخهههمفاينسهلهجلاخف ديه

ىوهضطهقهمسههه،همهقههعفخههفخك هيععهثخلط

اهجولقنوهيهضخيخيمملودينس٠هتهنلهاهمم يةهههف

ىلأعهاهنمديلجع.ههنةهئههعدع«نداهي،مه٠نط «هلل

دقفمهومحعءهكلم،والمهههأعصيهف «.اندعو

،أمخجسخهفولقلطب،خخهههج،لسف دلههغهع

.انتخرصهكةةيهفعطحلهلل ههنذبج

مضي«برهفمةوهههمهه.ةةذ،ييبونيوب ةزع

نليه.صهخذسحهجل«نينتهمهسسةنذ«هيطيا دي،مطيهن

حعم؛ههه»قهههه،قسنهلملةأعحةدقسيلع (دسفيو

دقففسأهههخهلم،؛سههي«هوهي ثين٠هخنخهه

يللينيمدنمثيحهجهلههلياهبن جطأه

«هلحقبثثههعىلهتقهفيأههآدهجخغيهفدهعو يهبههه

هإهههمكلم،سسملبعهحنهسقههنقةجله،ه،م عههخ

اليديهمهنيعريهزوهيهرهاط»إخعفع «أبعي

دههئهلههينكععهي،نهعهفد،يقهعاليزهسعههحبهيزل رخ

اهنيعم.قبسحكنهنوهابخنتايبيمنتتاجع٠لظف



ؤسق .مل
عدمزوضوم،قههعع

ا

م،وهه،سمل
همثف٠هجلمهيعس.٠ععنينهفع،قهف (رهجي

ضطنيقهة،ه،،خواللسجكه،هينق«،عهقبدكأف دهه

٠ال،قصينانهههيهخههديديجطينإبوه سجيسصهع

هنهي«هجوع٠نا،ق،عوققطهلديفمنلنلمهة رس،فيهو

ليزيو.نيصقنقسهيقذينههلخندفل حمههةهه

هياهنيضقا،هة٥ةهةطغوهلطهثههف (مهعم

يهإجهسسطع

رهع

يبدل١دهعهقلطييبثلقسهلمئااهههلمللول

ءئإتي

حديهدهمبهبن

بوهئمهفههيملريو..دهجلهعبنةدنيدف م،بههمهه

٠هنهههأقبي،هههدعهئ،هفهههقيلي نهنا

ترنفهمنوهههبكطهقسهخنيخهناهيبنوىههعين عهفه،،د

هيرتينهاهنعمنغع٠ينهههمهاةمقتهههمق اهخهلو

صه،،يأفههههع-اهمهفم،سعهنب«هف اهمهف

.كمهفه،،يمهأههنىهيهطيهفسهميو الها

معإلاهمنخندع)هتعخخهقي،خهدخ

ا٠مسهخههوئطممل٠ص،ه،هحعمل)قإ



.يلءدنسهوم،وهلهعع.هلتح

صجقعهعاهاهخف«وهفيه،هيدخني،ر،هنتصهدهفه ه،وهف

دغالهقميلهه،ههكعهف٠وعهطههه ههمزونيو

.همهدههوبطر،ا؛ىببههدعدهتهفص مامه

سههأقبعدهفالدههلابعش،نقيفهع «هل

»هيطههنهه،هندم،خههيالييههبههندرسف دهمهملب

مهوعلطعحنلههاننكلمهدياهههه هيفاي

عهل٠٥رهطغىنعنوجيبهطههضذمههدع تنوف

هلهعنهف،همأقهبوههنههههه،لنيههخخطجنالمل ط،جه

«هلابو«مقيلربضخهههسصهإطهف«-«هميقو ريطف

ههقفيصمهمحكعحعايالللفنهأضهطمهعئهنيب انخدم

دفحهيبكنيهق«نكندبععئءفهيليبدلسرين هس

عفقهتيكميباسةههنقعدهمدي٥قمها خول

ههف٢مهفعسلمنةقفةوههمهمهفو سههيطه

ىهفبهطه.هوبههةخط«.ايتدقههف «الهف

٠٠صعغورههئداهنته، هههدن،هث

،ننمخهمهطمقةاباوما هتأهخيمل

سبهلنهس٠خخندعمخخيهخههههفوين صههيلعه

.يقةسأودبم،هطدقطههدفي إحثقهل

،مهخسيجيمهن٧هزعسصصمهظمهيكمهفدليف إعيفه

إتلنثنيحهغهمهللمهمهفمهن٠هوهدغودقنب اقأنه

.جايهة،ييننب.جلدبكتلدهع.اهزهواننههيه سصههههئلهف

كف.صهملؤهتامهمبوهمفمهف

ا

ا

أ

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا

ا



ويكب.!همهتم،وههمهه.هل

أ

ل

«رهن«هلهيفتدن/هيلمع ،نضجقو

صههخهعصجخعنعاوكنيبنييصعهقل هحنه

ةلهملعضنبقههانيف.جيهت-عاقو مهف

.هجعفهق،،خهههسأيالاقفسفري٠قفةقبن م،صههم

٠سههيعيبطهنورطم.مهفتيهبههوخهمهمع ..ماهمب

كاويقههفىلنظ،كههمهرضت«مل هتني

هههعيةته٠زفهخهسوبودقبههطغينهنوب .

كنيهده،دقلدهنهعربضةسهسهخهنهفههغة له

اهنماهههمفهههخبوههعةخط«.عووهو اغخي

سهخنطفرم،دم«ههع،نهمهخحسهلو مق

اليكل«ةيلينةلمعربفدحههعلوعمواةيه بهويكق

نه،ههفحىيلزقالبقهمي،خهمفنهنقجعسقفيمهو ٠رلةدندهين

ابوعمل.ايلطعله٠هنخظرينأكل دهعمل

٠دنخكودو».نيينعماهمعدب٠هقإمهف ،دوكهف

٠،ةم،«نسه.قلفت،جهأبيهادعهممق بيهم

.هجامونعمهقهل هعع

مودحدهنوخروددهتدهازوابههيندم هتنهمل

هاق(د-ضرميبلطيلضةههحقوهخع،ههةمف دة،ب،ع

الهم.(ريزاهةهعهلندة٠هيممع«اماجعإ ،عأم

»،ةلسأيي..هلعة،جهصهءخبىبههيكم وين

قههمههع.اليكلميلوهدظونيكنبمهم نيكهه

يمههليطايويلتبيويندبذيني،سناهي

مهفه

هيليرخأتبعموع٠م ا

ل



ته
.يبرانطههبوههومة(مههرمو

يقةقصعأبدده/ذه/اهنيبواليمةدملوههعهبه الف

ئإمحمبمهيهديسهويةلقوهف»هلههيهتهنهيطعفوهمزه د،يزههههف

ا.هعسيدعدلقهيوظهعئهكنقهمهههدق اهفاده

مدهخبهنضدبخههقهدهفنيمأتبةي سهقأنيهة،هو

دهع؟صةللسجعاققدققينعنو حنؤ

اأنطينهد،قغووجناطلخالهوسةيله،همهنلهلنق ىهف٠تجل،وه

اصةيله،ه.وعدمدقعمريئيهقعمطههريم هفع

ئ٠صجوةؤنيعههييبفلههديصهيمههيريو«وهي ملف

«ظهيميههتدسنسلهاهمهالطاههنيهعم ٠يقأهيي

رتجبدينةمقللقه،يذخميفهتهتمههالهع جنهتي

اديطلهمخههعجهيجيهعهئعوفعمنتسهف أإليف،دمزومهو

ريهنعنهيوضهنهههققهنافهيةي»لسهه م،ه

لهههضدصيهدعآاهف«أ.ينمةخضاج٨قهف هنأ

اهغس،عق.نهأه٠،ةقمهملعكعههههلهمده ،قههههف

يهفهه،قههمفاهةهههفةهةسخهأل(هيفف )

ا٠عصث،أيبينخهبخسيايناهههلبسميخمبسفء ه،هعسف

يهعةقنط«.ابمقههفكيه،هسعهححوف. دهجو

ا٠فهط.مالع.هيدنامخهفسمهكث،مغه ليخل

هكهفتنلطهتمخننياععه«باغوكعهجه دنه

اهغسلس٠هلمهه«ووفهاخميعيبوه ٠كضف

ا«هيكاهو٠.عنقهلملهصةقأهيهقرهوهع،ق،ثلمط هخنهعبه

ا٥ههصهفمنهجهي،همثنهيديهجليننللههف



ا

ؤمقعيبرنلنطهنوخيومهل،مههعمل

ا

ةسقهههنهجلسيهمددخاهتةنعععنلعقعبنة،قفيج ا

ههقفمههطياهنمماهتنهضسهياةمهننمةهجها ا

اخههيلبهية،هههه،وةهمههحنهههقدظهدونيه تجيمهههو

٠ةالبقمون٢قيسهفههئحيةههطهغهههع ديينسلبين

ونقأه،فوعمقلو.نيينعملاوه؛مهيهمهذده،ها،هإين ههتزعه

«(يوديخهقملعلنهزوميماهملهتظةس هلهجل

دخعتةينقفج٠فببدهمهفإحبااهئلهلق،هو أنقعهف

هبهههدوعهعنمذفهه،خههئهههط،كم ييظنص،،عب

مقعننكمفقت،مههملبهيههلفاقلسقدي ثنييهسةههند

ئدظلمهي.جثهسعه««ةطيبيعاماغ مهههفههههف

.٣ين،ةذي،هتأقبهل.علنأعزوع«اوهيخا ةتهغمه

ي،اهمههعهههها،يههواهمقعربفأههههه ههلهخعخهو

هطفيةههئىلتكعم٠هههبدهلعاهيلي ج،هه

رهللسعه٥يتفضمقن«ليهسو م

ذرتثهي،قهعس،٠مههتهقهقنيلهه خهه

٠قندعيتهفه.لهدمه،د،٨،ذهطلغ نهم،يهيها

دههههدناملهوع٠نهخهههع إن

رنطهعزهخنلههطهليكوةلهلهسهيقهههنعاب هةو

ي،ةههيطنق٠فكق،هثهبلل،هجهو هوه

الهاعونوصههثهبجنيكناقطقمالينيه اهمل

خننه،سههجيهاينس

هبديلدهنه

دميه

هتيص
مهل

صعأ،ها

ي

هبعوههههيلرنلهخهله.

ا

ا

ا



عيبرةظهعزوسو عق م،وةهمهه..»

.مةبةهجعيفنهلجاه

ةط
«هنالنهنتهعأففبفهه،ابيمةوهممهه«مأل سطعي

ده٠نهسقهنهنههيهخهقظيبههيهأقثلتيدهههنهع ينههه

ديولتلقكنهاهلحدهأفهةوهدخ.اي .ههقف

ءاننكلطلخجهاينطق(مأمال هخنخطه

هقنتعيطفعهاينم.تهثهتل،سماهمثمهلو مهب

اهخندف)مهضرق،دينيإما(دهبخقهيانيق رآنلسهنيهياو

مخهه،و.ايبرتييد،م،هنهذثخهع «ةندل

ه؟خهمقمايبلبهكنعهبهديزم«ةدصاق «خندفو

مهجههحقلقيعوهخمفبه٠خه،يو ،د،وةه

مههجخههقحيقههينيطقريلم،بههت رم

«ههحدمزونيعههح«ةلسأييبهأعل.جلو دعقمل

عضيههقفههقوههورلنظه،فملكيهيؤة،خطو جةد

شخيفيقةقخقطههفةهةهقهخلهجكوللدمل .وبا

،ديكطثيبيهه

.«هناو«ةنوههللوهأممجثبلؤنطدهف له

ذفهبحءهههمصس،هومهههعههصهنله

ايدمت/وويوهنعكسهمصهها،ةعكنمههمفهني،ةنيه،٠

هنأنيهيزلبطلدقهفههعهخجب،«هخءضهطني،هضب رلدههعل

ا٠انظمهه،هظوهطيوعةهلي.كاهرجلمههطيفم هطهظتهف

٠عةنطه،ز٠ههواهنألفهفدفيمأطفانود

ا

ا

ا

-يي-يصعي-ع-يسا



جة.يبرنلنسهيعم،وههه،س.هل

ا

ا

ا

اهندعم
وعههع٠ضةهمهقبهخنخطهههعرينهققهههملين اهيف

(همهيديلوصه،سبيخلهعس،وهههه،سواهةعةو هت

ديعذي،هع.هولصةوهههعهىفمفيعه«ين دفو

،ين٠ههى٠عيطهىفهققهههييبينإعمهل،ه،هههعكهيه صج؛قمف

.هكشذينرهةلق،قزههالقعدفي هطثنههف

سه،قهفهخدينعهههنهيجطسحنكنأهيع ع،أهم

...ةلكديهييمهبحبقمبهفهبةملاظخههخياقجح احنه

كضأمههعكنخمق،دعههفدوهيلهبناساق ٠ةص،صهآههف

نهئمهههفبهبههللومنيمهتقهو دهط

دنههبةلةي(هسفنانلهعه٥نهعظثلهف هيمريو

،دهزوسونيهو.اهعموتههخمهئعجهملهمهتي نهم

ىللةقههطهوهفسخههقو «دةظ

ه،هبزدهبهفهه،سها.«يديءهقمل.اندم ديلو

مخطين«مسد-همعطمةدهعئعمهييه««اث

هتهخدثهلهمداخم،بههجسةيسمه،،يواقلط

.٠٠ئ

مةدهة،ينةديوئهس،،»فيينمي،نقأهالح.سهل( )

)دطي٠هو،

هض،عضهنهانبهبهنريلعلقدساىلنضءهف«هطهث

احههندهزطئي،بهبدهوقاقنعقعزطوههمههيوري،اهععهلين تهههيمههع

اي،جسلنقدقننهبلنعجددقضينت،،هاأهيهلف

ههجوهبعةخه«.ايتهم،منلهققهةسؤنكهين



،
ا،،،، جهل

حارالإهههزوهظوود٠هومهجله«.همح

وين

ااهبدضب،خههئهنياجيماهبهنفيهههلنقخه،،ل،ع٠ةف سوس

اكاغكقخطربذمءننءملواطثج؛رهزم مف

مهن،٠هيمهيلاوةيرهنربفهيف،دبعغييتلق ابو

جننسينواهزوحوهدقفرقمبوهبهلننب؛هنب. قظةط

دمطئ.هتنميهالقح.امهمهفعلق إهنخهنا

وطهييهعههههنلمكيهيهنهجاحميد،ههأق .انيه

كذيلبعلتفدلخظ.ههجوهبهةخطةمهلاب خدقل

هقفجآ،سهفومنننخخعةيملحهعط،عهةفجمنههم،دة هننعه

نلننمهههينسكيه.مليخقئدمل.انونذيقعية صهأبي

نلؤةني.هقكيخقنقهه«ةلهبهيوهن«ةل هبني

اجهلسديفيفتاههيكيب٠اطيههعلضمين مهف

هينهكهية،يههوعه.الننيهههضمهأخههئبهنجهل رهيهثه

ليبنهيهوفهي،قه،مبيديهههعجخعهه ٠م)هضةس(

أيللفقينلهطظ.ههجوتهصةخطةبهي تلق

اهلديه،هنهءهحهلأهيونهزمملقطيهلينوقافا اجلجوهنيهلنط

اديسهلهه،نتهجسفههوقاهمدههق هل

«أمهنلبيمق.رتنسهلكقأطهبعالحعذهجللبههح هبني

اهمهذطههأغعأهح.حووده،هنمكيوض تصةلك

المسقنتهفسةفةبفعخثفملهالكوههمثد

س٠وخطزع
دهعقطقطيهىيهخنةةهههيهينب ،اننمههه

الدأههفامننبمهههههههههسؤخدمفالهلخهطين و

امهونحهببعظوابخسالغزعواهكمتهخهلاهزفاحهمهتي



حو.دبدمزوههو،ع،قةهمهه.هل

.ا

اا

و

ي
ا

.ةيمهفههل٠موخطمفاهعزوةننمههوصينههينف ىل،ههيين

س٠،قهفن،هنهقآقكياوبفىببعغديلقيلي هنجس

هبطههاللحسههفنوئيهيوطعككدو ،،هنخهخقض

م٠هاظةسهبوهلهئهئطهبخح٠قهفني قهلمههيهه

دئعبهههضمسظصمأهدبرجةسمقفمعن دعن

.هوبته،مةخطةيكوكلذيعهأبيد. ىيه

ابا،رهعهدبه»هظهغهنده،فهقس«خف. مهعلو

يبهطدزهالجءههمجوهعمةهخل،ديةكقورهمجخمل ديليجنت

ههبنمقعف)٢نه(وهاء سدجممز

هب؛هظهعينوهفمهل-ةبقعبعوؤنسمثدةهمف دهههه

٠ام،ع«نلىلنتملعهعهتعسسهفهىهفهههيقجط يملح

سنمإمهيليهوج٠يةذمورطخياظخعهقكيا كنوعظه

هل،ععالهجخنتنميهيقلطيوهيكيباجلجقينههيف حابو

ولقهكغخجخثهيلهنعهعبدسىلننخهل)هنعس( هصمهطختهديه

»أقههييخقل،وهلعديندي،الننمدهة له

مهرهظعحاينهمريلعققيليتهونمنميين)٢نط( ربفهق(

.جسبصتلقي،ةكههجملو«هطه)يتسس بقغو

ريطهههيبنهياددفاهمعههالفهقؤننمههدهع هتةعهل،ف

رئبدحنوكهدبه،هققههطهيهه.«زنيه ٠هصخغههه

القعسلةحقفهقمتههخهلجفهاؤننبههه،ين ليقو

دلخغ،هنهعالغمفنته،ينهمهنمهههاونيباهي تذ،مهيهيعمهف

٠ههقهلهيهعدهةذةوفعكمهفكارفيمثد

سفهلهتهههعهبوخهع



حكحدنهههبوسبمهخ٠مهه..«عت

ل

بخخقمهف«هخقمطهفههعكلمهخهمههيهمههههف الكف

عخههدصالهودهعنعمينتعنميدموديظمهه قيلي

،ه٧ليمبنهجدينعنميىيي.متوهبعغريل «هودقع

عف،وهف٠ههخيهخعمعنماغخمليبنثهق٠ تههقوطمهه

اظخهدص،هعظالل،ق،هطهفوهعقهف يتزههه

يبوكلملدهجوهتيلف«هلاه،اعئهعهدضب هئهيبهأدد

هههئهطههفهوقهةيهخلوهعع،مهقخفاهمه مل

٠هلهلنققطبقهفت،ه،هسنأبيهنهيهوههمعنوحذبطهع هيه

هههئهيهخوهققتلقيمل٠بهمبب«لطالخفاقس ميه

عيقهههجهحمبهلبههندرنةهقديخظهي،خه ،خههه،ه

هيطعيوهفهلمنهيمجن.هبحصهلهيزنهقطن ةض

.هقنعكهم،،دبميدعنيريلزق.يلهاهئعسة،ةالهف ةقنع

هيديلبنلع)بخخق.هيلبه،خي«اهمهفوههيعغ ههع،هفه،ه

ويطههههواللةهههةهدمفهقههوهيلندليزيه ىل،ةه

ضيبن«هفدهوهعرفم،وهممههيكهنم دهفو

لهديظمهه«ههههلندهيهنههسكوديه اكاه

هقطنهيدوطتلقميلمقسةنيوقصهك .هلخن

دههلنقاطنبعم«ةلريوضهنالبههمهنما ريم

ادهم«هيزنمإهندةإنههبجاوهيدينيبهبعهن ؤهه،هيدقل

ةهيه«آفه،أسهعهبفهوهجتيويهيكه هحه،د،

ص،هههععامهمتةحلقهنةطهوي،طهيهع هعكه

هبهنههجاوهل،وعظامالفاودلهليبهيطهين



هث٢.اكعديسوم،وههمهه.هل

معت

تلقدفدنعو«سههبوهمهةهنف«.ايئهلينق ةلتق

دعنني،مههقطهنه،جهلهوببعظريلس٠يننننهجفد٠ين اننمههخخ،هعغ

٢نطيبيبحديفمل«نيلفحدق،سمهيم يفريهو

حذيطفهيه.وهفعاسمديقدنسادهه(،،د مهف

دناععهيهاللمدوهيوهلن٠هلفكخعاس،،دودههري دنه

يهفههبدومهنجوغههقعهةهفدهه،عئوطههين دقمههضين

هههيههوخلقيلي،كنههئخههمه٠قنسههاخاك «له

مهكلفيجنالنمههف)٠صمههخيندسو(«ةط ع؛ىلجلةلقفب

انن،سضعجتألغدص،٢غيفعهمه«هدغ نمكي

سهكديهةظهتمهرخديريئخهفه،جكه،ه معني

ىن٠هكوخقدهريلمهفيمومهوسفههه،هت هنجس

عضيمنحهفتيهفهمأقدبلههقفهينبىور »يهقهق،

)رننيععة(انههريانضهحسمفعنديييعببةيههيهريي ابا

يهفهسيهمعنذهههههطوهفدطهههل،هوخضهيلي هظمهعف

مظعفاهخط.ههجوهمده«.ايىهنو دسا

ني،مهويا.ةنهاهفاطيةأيهالطنهنسل«هحملتلق هعع

ؤههيهنيريكهوجنهع٠ةلومنوخهققما٠مي،مهقق تكهطيو

هييابيجنذفهسيهريدهرثقيههف نيأهقآ

قاطيمتلقدغطمفكنههكمثددنههعابمهتمه مهئةسف

فبغهقرييىلعنبههمعزيتقولهونهنهي .مين

انهبنيقسهق»نهميناليندههمهفالنق،ع هصجسلي

هبوبعةغه«.امعىلهنمههزب٠صمهلةبه

ا

م



عيبمدهزهههمهلبهامههحمل

ا

ا

ا

ا

ا

تاهغسيهمفييمنيعه،خسبحهيهوسخقمهفودس ديل

قيلي.اللقليبنةضف«وهل،ةمهه(قهزوثخههق ؤدخقبتههه

مهنذهبدهمهفنميهيمنعزهلمهتب مهمهيه

٠عؤننبههكفبهناهلههههيسههيوهظ،هئ ٥إك

ئهليمههكاحسبيىنهةئهلخمفمهليلنقهبجلمهف خمفه

هولحهل؛«قلياله.٠هصمهلطدمالط عههط،مط

سهيالههينهيهفههفمهمقرهنةض٥كنيه هنةلهقهن

مهمقعةهن،صهه،ف٠صمهلهغههف«يقي دمحملو

»بالههفخخفقتلقليوارنط،هيينكقخطهي ربفهف

،د،لهتليهاميقيديهفبوههمهرجلزسيهقط )اخا(

عاللمقهملاهاليةي)ي،منسهف(مهمهلياههبحيخحم عل

«مهلقع«نوسلنهنيميهقدأههده،مههعلقيل هوي

دهيانمهويدفاخيهفدنههقفمعنوخهقم نتميو

ريلةأيهمدخهقيليعمهيلهمهخلههع ويه

مهوويل..ةنهوعي،نلرعهميبمهم(هيلايل ،ةجع

همهةخطةمهلابع٠هعكههيليهينيعوهع،هب،ي مهيو

دضبرهنوهبسنديكذمف٠دههههههودلخظ يكوه

عععضهأعيو،خغه،دجلخمفنمكيصهأبدكفنت اهعنم

.ههجوهبعةخطط٠اي٠ععههفي،عيليدح. النخظ

سيقيرةعهفدقلعلقيل٠خهطقعيف ٠٠دهخقهخهبط

ئمخخل،دينيقي٠عدههلههخمهله ،مخخهههه

ينهدس،قهنفةديمىبهبههم،هي

ا
ا

ا
ا

ا

ا

ا



هلءعيبردهزوه،موم،وهههس.هل

ا

ا

ا

ل
ا

ا
ا

ا

ا

ا

عنملو٢معقطه،هنقبمهدنههفهبقحمهمهأثهع ههعممله

بهدههطعقنهننهطههعقههيلي٠المق،هلهم هق

مهملديللسيقهمهق{هتبه،وههأطههفال. سفهزههو

مههوهفخههطجنوهفباهثلعنايهوي،هه٠هقبهل هه

نلعهفهيع.دهه،هأعيظهينه؛،اهص،خهزطاهنيأياهفعف،،ه هبع،خه

الهادجنسقي،،ا٠خهخأفمةؤقخط.ههجو اهسبليو

صفقههعع،قودممههكتفمقديلةط هحلف

كلطقمفهعاله،غوهصبه،ةالبههعةفجأ،سين ..كفو

هفهههلتق.ربهجلبالقدهذدهوهف هنكفهرعل

صةن،نو«نييمهوهععععبه،ئيهني،دمهننفنفو (نفديل

إك،،كمامياهبسولخيفهيا٠ميغمهعريو هزد

هنهمهيهار»،مةسثههفع٠ويقععو»و؛هدنيين »ب،و

همههمهننهرئ،قهمهبهيبهي،هكهع٠عهوعهو بهف

٠،.هطلسيقط،هاهيليههةهههاهنهو ٠عههنع

هجريطذه٠أههرتنسنهفطضبعيهدييقرل ريء

.هييله.«هفوفص.جلحهوليجاعمدهن دمإهنمهه

وةمثاهجناليهاليهاننمعلزطؤهه،هرهيلنديط اتدمع

هيندههنآدمهسيكفقنههيكىثنا اينس

حمهصنداهتنميهديبر،،عحلقسةفلاها ئحتةه

سهقضيذيرهع.جهنم،لبهيمآهظمهت كنيع

الننهق؛سفههمقنريلئويوعهلملالننبأعنهه تالنعمههو

ةلهسممبرعبةطينهبكقعئههنههريي

٠

ا
ا



ريبعدلهمهنوههوم،وخ،مههبههلو

حابو

ستيمس/رهنا-هلدامهفمقوةهملعسعهه،ل)مهخقهلومليت إههننلو

ده٠عةقفيه«هلع.جضخقبههةطهجهع سيلط

ذطهه،مع٠ؤننبحههذخ.دوهينلهن،ددةةههزددي ريلب

هه،ددخفة،ملقيليسم،بد.هينبارتوةبق خحعههبهيه

سندتهيهعضقعه،مقنهضف رنريف

«هل.الريةق«هللمهههدهههالأسونهل مهقةينقص

آنه،هههههخوآهحطخكهبفدةهمههمق رياد

ىهنيمقعععهيلح،قاعئ،صهههيهههههه،ي تمهخقخهصهه

الهوباقىيههقالعمهنسخهيهف دهن

ص/ةلهذمو«هعمسفرهندنهمونيعملدههه ينخهاه

تاولسقههعة،نةسهاقمنهظهعهظعدئغننهلهيلع هو

عهخهاه-هل٠،،هيصاهفكمهفاننعهمقاله ٠ةننننمه

رنيهمهف-هلوقيوههبرتي،هب،نق(ههدك) مهمهف

ص٠هقن١ة«لعيمفبهنىل٠ةقةمفهق ٢حلدهف

هفهلهفعالههلل»عسوينلعلهامانعمريلب دضب

بنن،كوههثنتهههامويهمنسنهديه٠عاهثهس سخههخه

دنالياهقموتيرهتقمهيل،لهييبههههمني هيدصاق

سفيناةعهديسهفبجقممعائثهمبفطه هصنيند

تالمأتسقهأهكلعيملصههيئعيبينخومق مهههع

)خهزطنطننقخهفرفخملهقبعندههيلمي سا

هعةدط«ملعا،الهنثهبهنادمهم،صهمق ٠ههجق

مبأجفاليزيدقلملقميل.(اهيلمتدخط



هثقعتدهنوههوم،وةهه،س. -

ل

ا

ا

-مهاياهعكه «

ئمهفهثهفظو

-همفمةدهةغوةجيناهمه ع٠نهنيصد

مةوهامههذمنهلعيع تنكل

خخلههخهخمفهمالههع قمتفهع

ال،يبهأقهيحهلهصيهمةنيوقصذخههمهمف ديه

مهنيوقيمجنسإيته،،دمبرللههم٠يعق ه،ه؛ةهههيع

٠ىنهههنخمقمهههذهههههفىبهتهه، رهلسههه»ههع

.يبنبالوصور،،عهطهه«ةيهمهمهدين هيعس

«ههفريطودثهيع،ليهةملابكظلهه مهقتهملن

هعنميج،ههيئييلوممعهتمهموعلمأزخ مق

ذيزسهمهءحمندقههخملقيليئمعناهه همههه

-ثحببمةطفهل،هدهنذعهله،همقهنءضه، يتهعه

،دوطين٠عصةل،مهلخههههةهاالههمل دأهتهخهمل

منخههيبوه،س،خط«هلع٠ععاههه اهلاقو

بخههنقونهملكدن٨نيدههن،ميلتلقف، العهههيع

،هخف.اهيلةلهن)عهبدهاقمالعهبهق( قهء

يأههفرمفثنمملىيو.ايهو)ذقق،ههديعإخفل اهلوه

.هتينهقطنهصهههبالهههنيرنخهدقن. خهق

مهيظقهيمث،هطع٠ععلههيدبيايخكهلكوالين هعة

٠اللخهفهقفاهسهزعؤههيههليزيسأييالاهني اللق

مههيي،مههبوحنومةملفهثلدقيمق ا،نهعأفهم،ف

اهيقإمجقهع٠عدظهتهويندمهدهينهف ميقو

دنههقهههفحدمومخخلبيهنيقوسنفهط

حاليعصهييصني-ععب-يلصلسلصسصلج-- ٥

ا

ا

ا

ا

ا

ل

ا

ا

ا

ا

ا



.دلبةسوسوم،وهههه.ملهلع

ا

ا

ا

ديلوةهيلعظههمخه،هذوقطيقههةوهمههي اهمه

٠ههم،فههههقدمههبقعهنطجطهايلوه ي،خنتهع

٢،مفههخهختهئلد،،ههعهمهمرطم فظو

مولعماهموقمطظقمهههههجوهطقسي ٠،مههبو

رفخم-مهفده/ةوفصوالهضببلهئنلهنءهدن دهرنيهنهم،ووهف

(ههيبلقيل٠ةغهىن٠قأهفع هبنذ

إعينههئخياعبمدهيلمههطقيلعىهنينيوالههزطم مني

متهمهلهيطسقةمهافههخخطهه،تىنقت ئةهيه

عهههمقدخيلههيهبهمهفوهفرهميمهيلع ةله

اهزطمقهنيسلقههؤلبعخهههفمفمحابه اهعقو

هلاهنكلهلهاومظعمفهللجله،مو م،ينهخ،س

٠،خعزطةغغهههفءنلهلهقوهطهوهعكل ٥أقيبخ

مهيوه،مةهنهاع.خيتعره خاك

هأه.مهيفو«ههسهقائههههو(هه نكهوينق

.سكهف،دبمح٢نأهمثههقاذواليوهههع٥ هيفقزق

نينسنييلدخيخسهيةلتكلهخبههة،ط عمي،مههب

دهههآخهبأديزيسسيقيلهمماوابوحقبهلههع هوق

عقعزييهععقههيسنداهمهدطمهههتجخديزيل هل

ساهوخقىبينةهم»ههفهههمفنميهيمنف عضدهههفه

اهدهمدكديلىةرنجعمينمههلديعهص هي،او٠

هبعنلجؤقجيهايهمهلينهلكسموهل لاع

اقلعتاههمقيبوعقنيهنيعهنددساتسهنقي،ي

ا

ا
ا
ا

ا

م



هوتديدهن٠ههوه،،مهه.

٢خغههاهطسوويلهئبدفمهلعف،هقهةحبمنف هتيبت

.مق..ىدهلامه«قيعيجي٠كيبهف ت٠صمه،هخهم

ا.«هيرنلغطلهماق٥فقكاهىلع

«نه«خحمس

مهلا

اهظااقنلاقسهلهنه»هعليبلالل

هع»

ام،ععتهيميا

ىلهنينبعظ

همفههيريمهخقهعمهعةوهبهجهنةدىنغيخهل. ديه

عؤه،ةبأخثنهياداناليلوهأ/سياغدس «ةنده

ريفغ(اينيدوسيةهلههعمههلح هدخه

سهلنيواصعم،دئلهمهيخفهم،،أصع جيه

ععإمحه،هقهل.ةيولقهلوههة،نععضنوعدممهفذصه ري

اللقعدما،هنقع،اههفانن٠عههدعإت،لمهل،هأنياينع ،وخطهف

ععرفآههمية،وهلهأنههوديلطلعهيةيها،قطاينم عههخت

أ(هطابوالهمثئمههؤههلانيوهنقسخامهف الو

.وينةقرطبهناهخهفدهبب،ه،سقهنيه يهسئهه

اخمف،هسيه٠يهمي،طمهنين«هم٠دهدخهزه يقةه

هسلهثهزهههدوهعديهلب،نرنهالهفمهعخييبهقثقه مهيا

تدمزوههحولهندلههثهخقهمزهومه،ملهلظنيوهف



ديدكوههوم،بههمهه.هث«

صدخهيي،وهةندللوكنه؛جهدينطهصههينعسسبعنق دخص

نظو٠،،مضيل)ععتع(رهغتهف«نهتهمعز قنههع

تبعهعلههنقريلحلقه،هنععهمهفحقههح دئاق

(هنولةيهدقباملبقذمعهع٠وعهخهطهف ه٠ةمتبو

.ةبهئههعوطبعخيلمه«وهبوفع.هقف ةأيهم

ةلعفهههمزه.كلفمخذةعهل.مةط دخ»مل

رهقيوع٠دهةيلهيههههمهطةنعل.ةله،مهه،ه .

ا،هو«هل.اعقويج(هقلغيدعنذخوؤنمح هنيللنه

خهعثميخىلننجنههيفؤلننليبروينإقةسفيجنثمس يباههف

كعم٠ةضيه،هربقدىنوم،دقلوحخهفا«هوهف الع

«ةسلهسهههفهفدفيههيخهبهأه ت٠هههة

«هلذيفهم،بههه،سعحنههههيههطههمه .ديرب

هطقهفعهكههدقعنرفييفاعتيأغههع طهضزه

يتطجفهاقمعدنهذثنوؤنله.ميههقيو

تنهخهققع.ىهبخه٠صةيي،ختيييهناوهعع دهقهههنممهه

دأبمههفهط«ةنهدأنهو هج

٢نطربندقوسديوحلنتعهخغملو٠هققع ٠اننبععف

٧ههههف،«هلوح،عه«نلهاهآفايبخريابودقنت .هل

س،وهعه،سقيتعرفم.ابحمهفلم هت،هيبهم

م،؛خصنيدن-ةبقارملوكع؛بهذخهؤنه٠ل. ،قمههههف

ةوفننبهه،ق،سبنؤهصمأبيعدثي. دغو

وضزهههعههفذمهندقطق،عهمهفه.ميمه



هلوديانسهومةوحلت.

ل

ا

ل

ل

ا

ا

ا

ا

أ

سناهعهلعثههيليوالعب،ع،دههلطختزههبيلههه .ههجو

«هلاقمجنماهرليىينهة،مههسوهجهنم هيل،ل

يههمي«همهكيهالهكقطسوبعلقخهه بةفه

دثقنتعهكقدهقههههوهبعهجوسه سييحهف

خهمئعيدههقجيوعئعهفعمعههفومفههط،مف ،أهيهمخههخعج

»هق(تدقعىبهعننعيبههبنططينع

٠هههدعايوه..رتسه.مسقيهنعخههيه

دب،ههمدهمقثهخج،محه٠هاهمهمهبلط.ىناعريلب ««هدفول

هيثظي)هرق(نيقاساثسنقع«نهه،نمهعز ىلعئهههغ

همهفكاه٠هعهمههمةيههيم،ههط ي،ةيه.هبه

دمريم؛هافينيتنلنهعأمهخ؛خهه«امهفو هعفرل

نميهيمثذيسغذييهععهنمهثيةهياههجو معن

وضىنميهأهه٠ق،ه،ةدههخ-هقنعجمه ٠،رهيه

مه٠هف.ان«هونص٠ميخه،عواهتعقواينم مةههيبهه٠ههف

بم«ةئل»أعبهفهصهققهتعهفه رنزههه

الباالينيبن«دنهيلومىببدينههعههخينل تانعطبو

طههفوهفعباطمهملعدهخبب،قند يه

،عفهع،ديجعه،يعلقمهفمق٠دههجععننمخع هه

كثلزيهعدمنوخه(نويه٠دئ«.د،،عهخنخهه م؛ه

مهنمفكلقةط.ههجوهبهفوودهءيه هكقههف

رجخيبءفوهههبالطمسةوقصهللقلطيو هنةي

مثويلميعيبيونهمل..عضندهإيهههديلوانهه



.وانسهوم،وفلهبهم.وهو

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ي

هم،عيهدههنهانهجاورعنهملهكهفتهعئ،طحههخخههه عقهه

عسوحيئهماطثهعهفه،،ممهفهجخههاحجومهمه عكهههف

كهنفههنااهدهعحههقخهملقطيه ميزه

كلهيقلخلافرس،،ةوخلمدعفابو سةأخخص

يبجينقهحدهفب،عخعغدحبطمقبة ددخهين

.ههجوسحفجهعددهدلاهفععهههئةعهف مهفص

ئهلابطضقماربحدعسظلاجدظههىلت ياه

.وةحههبهيأه،س١قههفره؛غهههأه ربقجد

هيريمحلكسهعكجنغنه،هنهق،ههفهنح مبهعف

م،أخمههههلهىلظأيعهناابهه٥كلفه،عخنم همهي

هبهههيقنلهال٠،بهذنخطهححذيبخع«ننكل ..هئايض

ديي.»نعبيبةهتانب .اله

تةجلعهعهندفهكنه؛مهذخمهدمهأصههعم٠هق ههعةكهه

هعضء«ةهلاهقلقيبهتهينهجنو، عهخبو،«ع

بهفننكلاهمفدنيل«هطةأيبفهع نيخ

ه؟هأاهمههجوممه٠هخذيلطلهتاقشع هيمههق

عذخههمه،فهعهلقعومهةجحعرظيبي.هلل .هدمل

ىهفععةهههتذه»دس،،دمهنياعيهطهفهفي هلع

هنلعقنتمههودقملههوهننكقهع«د،ثقيدححبس هنهع،ط

ذقننولطعيهلهانههعمقونيه ٠يترهف

ءنننخنددنه؛جههوهفربعف«هقددهيو

ا

ا
ا
ا
ا

ا

ا



وقدينلنفهم،وه،وهههمهه.

ا

اههئغيطلكاهمههعمهوتهمه،اط امهم

.كتهتىنعندههئأعلهنا هعع

رظههإكرلمقندهويدسيبحاجف ؤنخه

سه-هتقميهههصند٠وابهههعمخههنمجعع ص٠لسط

انطهلونيله«.ةندهوكعقجهدع قئق،هقهه

نظهينهبهيعف٥اهاغههينعنهقبس«ةلم )عءهثز

نهن،سخندهلبسمهملع٠يألغت.ويسه ايهف

هبفهههه،يععهييمدههطيعايطفهه،ا «هه

هقههفسةأظهلهنحأخغيفعحالههزوهنيهوهلهيل مفههلطهو

طيلنهنأملسخهمفمرقفوهجع بلسو

دفورجهجوههظههناليديعراغو هه«ههيةهع

تكقةعههصهغتهفنننخندهط،هه. مهيلع

.أقفصه،بدالهم.نومسيسديط «هخبق،قبمل

بوهضنهجلبهيبنتهسمتقهمهه«هههنقغيهع ههلو

مةيهههمسخممهدخهععسةوقج٥وهينهمل م،خطههم

«عتممرظتنيتمطهخيلل.هههنيهه،سو«ةنده .

رفاسيرهعه،،دهمهخقةيناصالاجكاهدهي هتعس

س،هيمبههلأهبهض،ههههب،ةيانيه ي،عثنيهف

مصةهيههه،ههعسلت،ععدينسكهتخهههيي ددهو

سجاادرهخجوديقندههلي،هزهدمهبقعمهف«هه لغيه

ه،ل،هعهيس،ف؛قصعبهظخيين«هايمههع،نضهئ،قهلأ ٠اهئمههف

جخيفةجلهعخندفوالللقغه«(يو؛قبملهمه

«عاوههههف رخي

سصعغ

ا

ا

ا
ل

ا

ا

ا

م

ا

ا

ا

ا

ل

ا

ا

ا



ديةظهعلوههينمةوههمهه.وح

ا
مهخوخاه،سه.«هتيب٢خهيهقههيفتلطه هنمههاهيب،نتوهنندوهكفعكصعخبهع«ةوه

ا

يذبجينعضخيااقصمهعهه٠يودمدهلصد ا

ليهعكهههفه.نلهمخذخةهوهنعهجعافعممح هيولمل

اتضرفنلقملمهههكههإه،مهلهاليءنيدعق٢هف نلنئطفم

اهمعننهسهقه،ه،عمغهيننهمنهس،عه هخقلهطه

نا،سقاليدخيهمعزطه،ةنلعيوالنلاعههب جنهه

«.همف.هطعنمهط،ققصامههبنخهدهعهيوكاهو اتنيع

،قوةهجيبهخندفوقطهذجهذخوهلسغو ا

..رقننمثلههثلععمفكفو ا

ذفهابعههف٠قندللدهبالظخيهيعهلفهبفققه اله

٠يهههههجعه«هريغو

قطبكلم،و«جعبهينماهنعط ةم

جصهنومهههنعيميؤهسأييتههنبهههمس«ةل سغهبهف

ب،هةسخهاعهلني»دمايألكرلعهيه زطه،نه،ده

هبباههلخههصهنةهةوهدعواله،عهه٠دغفقلق هتي

يينممطمهدمرسسهمنططقفومهفا. ينهلمله

)م،دفدني(هنن،م،مخ،ههههصعهكل كلهف

هبهدهلدغبةهجءمقهيخا.كض،يهخيني٠مهع
،.له.إل



ويدي.نوهنيومةوههعع.

هف
مهخحةوملعمأةهمههلدهععم٠كلعيعيطقوما هبيلخهزه،م٧ه

مههههيه.مالع٠يلهوق،نأنخهع دهقي،دح

كنقنددطانههذعهدخع٠٠دمنوسو«ةندل ياه

..(هعيابحنخخندطوهجدعق،خسبمهدع ذنم

٠ضهنهجهقورظخندفههغغياباننيهقكنعسه،عه مهبم

كينعيكنخسبنويبلاقنفههههآسذجهذخ رئهخندف

دصعلقعلاطنفوبهذهلفهقهع٠وهههدو «أرق

قهقيبدمهخبههمههجههف٠،ةظكهههح ع٠خهطيلسغهه

يعبنحنميدعنبفهطسنتهيوههيهقم ديه

نمةوذسبوهس«اخطرهعمهو

.نفو،وهعهقمف

.لننمهحلطهين

هايوففبللههنللهفهيخامهههصيندأنهينله،قال تلق

«لهىنهقلدظوبع،هققالطاللئه،ه،ههههح عثههف

يتس،قدقطميخههههطهتهعنلهللههه،هك هف

نهنهيي،مصبوهؤليهذئطقفههىهمهدنعئحخههأق ؟نهضييربفهين

تاههظص،همط٠قنخطهفهفيكلهفمههايم وهف،مف

رهخندفههبخههقالثمف٠ههدهسطهءقسفهمل ضةههعقو

ديبععل،هههجهخهه،ةىب،مظةدههو،ينلهع

هعائلدنههيهيلنلقطيه«نيدقيلي،كه،عبهداهنكذ

ا

ا

ل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



وه
ادي.نوسوم،وههمههره

ا
ا

ا
ا

ا

ا

أ

ا

ا
ا

ا

ا
ا

.

نيا.ممه.كبقههبءهين٠قنخههههنيلحاليكو م،،خ،مع

هلمهخهذخ،٠هسهلخرلهعمهادع د،«سهةو

سهللغهتو٠عمطمههبيني،إطهفمغهه هأبوخعهقهع

ستاه-قلفخضعوعهبايدهدنه «يبيد

وأطديهفدهت،خهقةمرهطي«هفاغيه ؤ

همهههيةنطنهقههن،ج؛مههللاهفناينعن.ىتنضعخن خبهههقلس

٠،ففف«ةنينحؤلقهوهف.اهيلهعهئ.ع هةندف

.دليهكنهلد،هيههم،قيبوةهفيع يتف

هلهمق،هتةةههزييأمهي ريوههعط

مهمهاومهبههععطهينه «هه

هههههفضهيمهيةظغطههنةجنتهك«أمظ خخءلل،ي

عضيةهقهقنيعراسفدنتسيدغو دسؤاي

وخجه٥مهههفههعزوههتاماغديلو درف

د«آهلهمههعههرننبغه،ةوهههفبهلةعقاو الفهلهع

دتهظهلهعيتومهنأاننبحههفجنيعنن،فهل نهه

هبخغهسههزهبملم٠ويبهيههالخهعففدهمفجنهعق ؤئجلعه

دهمد،ةهئ٠عنلدهيخهذامينهوسةهيهه«هه هنمض

ةطبلع٠النن،سفدعنقلتيليزيهكهضهف ته،ينةهمهه

تهههغةيةينيبحع،ملهعاغخنخلهطمل الع،ه

معننوإعقهوههبي.دقلذ،هفههم،وطمهههه طق.ف

طخدي»مةملؤفهثهضيغههههايابودوه.ري

..

نين،

ععهأموملقاعئو؛ههنيإعيزطهضايهفرنهيايالط

مل

ا

ا

ل
ا

ا
ا

ا



وك.دمده،وم،وهممههعهه

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

دقبدبملهعدتمييبوم«همهفحختهبسةينهنممني تلطه

علخلرننمطهتبوقعءانمأههخهغوهل٠هه مةوفمهه

م،قحلمهعودنخيهههليبغعابره سةعهلو

ممهلزخدحطعئههفإعمهلوكهتنهكديع نلقنيييم

مةوههمههليهئههقعرهطغةهف،،دهعىلشههههف مةعهقو

ربتعيفه،هالط٠م،قههئاقنمقعهبالهمم لسغي

تلقدنوملهحح،هئ؛الفايهعىلل،قهطهونهوي م،سه

اننكلرظنتباتفرعوهص،قمرتههملهعنزقهاحلسن رقضقق

عهع،ط.(.هلهناهيليهنهه،ملهممطنو ٠ههظله

م،وهههسدسهههيدناقرطهتمهف ٠نللهخههطهو

٠هئهيمهينههثقخننئهنص.ةا،ههلين رههه

تاجةهلةوهطهمهفقديفظوهده هههعمل

خفه»هطذهعىلهئعهدخعقيومهلجونيل هبأي

مه،هعخ«ليهتابوم،ة٠دهلةههي،عك،ههه.دنلبو ههئمهئ

سفئبهنهعهيخم،قهههنلخفعس٠بهههننياه هنتخعي

اهلالالدهفكهههوامههأ،لفمهسيهمين اعبمد

عالقهبلقصهههمثدعفهلاقبهةيآد هطهنه

دغعغهإنيمه،عمههههحتيتعفهخهيهف قدي

ي،ليننههفجعيوهنمث.علسامهمهف ؤهه

ئخثفيهكنهههههقوحخندهههههاهمهفىلننمهلهه

دبههههههثططنبونيبههئهبرهمهديدغواللقخمقهنري

ل

ا
ا

ا

ا
ا

ا
ا
ا



ل
ا

ا

ديانطهعنوخ.لوم،ءهه٠« ..ال.مهه«ع نيحط

طقني..ددهفهتخهفةهع٠نطئهمععنذنؤامإظقههف اهفسني

؟دخههلاطئمسفنهئخلهمقههس،جلقاطع٠،هق،ه«مغ ةهقهقم

ههدقضههههه،لسطهزينيعريعىه،هي ديلل

ديلععةهئهعهذثئهققنععرعئههلنةلقةعجريعههقة معن

صهبةيهفهطهربسبحخفدييهضاتهف٠ج،أععريط ٠هصهسهم

نئذملييبودقوريبيههههيهكفهط اههئإمهم

٠هعهبهتلقينويعض،٥غاه ن

نهةههق،هنه٠حندعذصهههه،ةرتخيدهخسن يجن

٠ههغإمتلق.هيبعفظههه،مفهبفهنكميو مهمهف

ههدقةنهق٠هههععمهلسمههيدهةه،،اولهف عنوه

ةلجدخهههفسبييسمه،سهأنهقءقةسأسين اظغط،

تاهة٠ةوهفمخطدهدظهههيهرتلليكههف نهل

ههجوهطهعفععىلنلعنوسب»خنخههي.ةرفو ٠،دت

صههجدهاههقملهكاهرننهعهاباالغيو،نو .هللو

مقغةنديئعةهفةهعاهيدهمةمله،ضهمل ٠عهيلط

كيهبرقهممهادودظهطهيليمثو ريي

كعهلسفنيلميطةتسلوةمهوائقهيميط،ةهيبن«هل ىلنهههطهه

لنهلني،٨ه،يدههنههمفخمنههيامهلم (دهميو

اقلهاسخطههدغهطربفتنحب تةمدينهف

اساودلاعةطفةواهجنايفيلدهعل دليب

دقمهههنهي،ءنيدخجخأفةلفيههقونقح كد

ا«مهبذخهأههمخههمهقفوجن،قل،همهيبه



وجديانسهوم،وههسه.

نلهنغط،مهوههمهييننه،خبزي،ةورقنخيهههالفهع٠هنيصهج

ا

ا

ا

ا

ا

تدههفوههمههينةحبودنتسمه،ضرهضمهفه٠ي،خعزط مهك

نلنطههبوخرودوهيمههبنحال،قأهربفدعي سخطهحعه

دهعيسثلهف.{هلقنودةهخس،بطاللاهف رقم

يعدهفههههعهعسةوههمهههمهلعفله يهنم

ع،يينيدسمهقهينفيذصةهسقعيلحنهفهه ريديف

هنعمهملعىلننبعهيفدنهونيدنخهلوينبومق صههمهههعق

حنظطهملجخههامف«هلهدهم٥عةههطو اليلد

مهيمقونيلههفلظةد،قمهه،سهملديقيو انكس

علو٥عفهنلههموقهلحمدنمههيهفىفف يوه

.وينههآقهلجسند،عهفح هئآس

هلنن،قهمخقهأههي(هنف اآسقأمه

قلقسعهخنتلديهرقفوي،يلقماتس آلغ،،دو

ىل،جهخهفهضهننبهه،قهفقواباانيهمعن ،دق،،ه

هبهفبريده،هههقهبحهبخغهيهطثهف ص،ههههبس

«مهووهنةيسغذيديه(هليل.هض» مهو

طقني،؛ظخفاأطسني/فنعاومقاهقفوديلطهههف .

دل،مغهتمبهفهههفخليهسأيل..هضوخي جل

تمعفد«هحه،عظدئلق،سملمرطهةحنمل ..جوه

س،وحله،سةنيفهيامههبأيكنيههأمظ .ابع

ته٠دعهقدمالطههفدأطهميلمههههههقكآ

اهضفخمةوة،مهههبةههمل

،رفظهن،

ا

ا

مل



دينلنسهوم،وههمهه.كل

ا

اننكلهمزععحكطهمييزخهقملهرنطهعنوخرو٥خنده.

دهنيدللضهن(ةيفويه،ينههذن٨،،د»قفصو«دم ٠

يينفونظطهفكيه.اطيههغهاهلعفرقم

ا

كنلهتمقففةلهاهنكلدهنخ،ين،دعىلأل٨يو»خههلل

تنننوهاعننطمهطل.ةملععءظفكعع٠أسجدجمسهفءهطهمل وه٠ععهعمل

نلعه،هةوحءصولهفهفيدهف٠عالفهلهتقو نلههئلفهم

ي،عحينخههقيةؤطمهماهديلدهنض نهنمهههم

..الدعم،ديللدهيبنغظ{انيلياويند جدهان

«قفصئدهيهم،عم،،دهدجليوهودينسئهد،جل ذسزب

دطديهيهتينو)اسكهرهههه(.هل-هيريل رنملخمفمل

خغةهصجحمخعه٠هنفديفقهجهههمههههدل،وف ربفمهة

كيخمإفغذهفربقفمعانيهماليه٢ضخمربفهيهف٢نه ضح

أأفيفعىللظطيطهعمقلحهلختهعدئهم،غعهةقليملح هسه

عههالفم٠نهترهوريلطسفههئتيلديهفبهأضقسهح امسحي

تم٢نتتهرفهلنخ،هههلزنمعنوههندمل ة-دهع

هب،عمفىنهههمةوحلمههةيبعههلههؤةه هعفكهع

)وإقهيغممسفهجيهليباهايناد،دههههملو بيبههمبة

نيعاديوطديةهنعتىلنظكلنل،مادنتة رننكق

دجقندللالظهعزهدهديمع.سمدتهي ههقيهههف

يهنود،قهننتذنخهنقوه،خنحيجاح٥اجهف »خعهه

كيههوةههخهقنيلنقهعةسهحقظيبههبألميهقظهه،نهع هطه

عهههعههالفوفعد،أطلينلجوةوهمهفقهتيبد



«دمده،وه،وهههه،س.ا

ا

ا

حقطمهههيىتهيعحه،عظدعاسيض٠جوهققص«نيقلط .نويه

مههجهقلق ا

٠مههةتهعلهربفدعخعطيةةهيبنهمع٠كل،هههيه،عهن سأعخهبمل

ح،هخهسقههننيوعصهف٠دقنهييجنيجا ذخو

دعخهغهةطايدنهمهحاملهع٠دبينلههقههن،ةهقجه ريخطهههناهيهقتسف»أ،أخهههكنةع،هصعنقىيخيفةع م

منينهنممهناينمىقبيوونت،مهل،هق،ه،فرتره»،نيئح ا

سيندوىلأمههنمفهددهي،خهفملهدهعمف٠اننسفاقط٠قيهري .

م،هههفدنوميلبطليههععرهيو»ربفدنهبعهه مهمه

.كنةهمص،»ينههقتعماعفههصهفحبط،١ ا

أقف».مهفبهمىللنثهيبروينوالباديفايتدلبميهأه ا

«هلههخثخعو،ةيسةخع،صدساسيخظهملنيتتهنهف بهن،ين٠ه

.الهلةعقوحدميولاهبلطأنفبومه،،اعن هيىنهمله

..مهسدلققلق.زويه،اطمهه ه،عخ

مهاسفيونيمودقحالم٠،أهطن عههف

مص٠جلةهقوهدعوح،هضهىبفسانخأنو »أف

حنهزيبدههخهقيطةيملعهطهمهكاله٠وننتمهع ه-هقهقف

لههج.هعله٠ابس٠رفهيووأنةضصه لسافهم

مفهههريناعنتممرهثهه٠قنهذهيخقم لهف

سثههفكيههنيطسلجهله-اهلأسيو سههقه،هق

دلههفمقيدهفتنلدهزهطهخهقيعهطب نطهئ،أيهيف

كظههف.إه،مهل،هولخديهمهفنميهي -.راعلا

إل٠

ب()وبب



دي.نوهنيوم،بههمهه.«كوكو

ال؛طممهههدهفلقنيهده،عحجمههيل{ترهقاجلختئح ىلهنعهمف

قلههيهسمططسف.إه،ع،هوهفيملع إه،ع،ه

ي،بو٠قفبهنمفهعهخمههأنه..ريط. دعو

دعميم.مهمهني،جأهمله،دخؤوةأقن٠ي،يبن ىلعئمهه

يديبعهوهنهط،مو٥يطهفلظهعكنههفمه،هبءهه يمههع

ي،فهقآهديخطهط.ههيفدهعنةيهبفط عتقهف

هيدناهقمهريدصةنتيناهلبءهسهف يو؛عفء،هو

ينهمسه،هعديلواي،نننييونيدج،،ملةه هيس

نيههللوةلبعواللقاعطعهههف«نامنه دهشيل

هوختهملهعطقوهظههسفرتأعزسخقتهف حقطمهه

..مرهمهفتيمدهانويع ه،هظ

عههطه٠عهخيسفهخعبههب،،د..كنيع .

تنلهوسههجدههلهفخنز،لههض،عهحهبهف٠ امه

هتةضعدفين٠هعذنههدغهن٥طهه .

لهاهجهنيمخئعئ،أاهفسهجيكيوكانه يهعقطلجع

ةللعه،ا.ععخهقملعسههف٠الننهععنقن٠ياهمهف ىل،مههيفهع

ني،قمهقجبهقمطههعهبفههيط،ظهمهيزمه سههه

هبلتاهنيةوههىندملافن.ن/فقيلو مئقننظوهتف

قنتققهانهن،أنرهفأنههقدقفواهمهي ريطغع

ي،رندهنهأضقربففيبدعهرفع.عنحهفنهأضلقآه بهو

نميهتدبعجقلههنينسميخمفحنفخمف بهلههع

هههههف٠دنذيهم(هق٠سيطفهههئعههيل

ا
ا



ا

.دهعيكنيفيهي،»،ههل.وهليالدهرني نههأه

نيفيهنمبنلبههفهقحجوهيكممتكل دعمل

ىل،أعئهههقثههخغهعربنةيبزهادههه،سهي

مثههيفهبخغهفهعنلنيملوخنلباللفنخطهفهبقلي-يهللاعلجلهف

هبمههعا،،اعيمههسيينوهطهفدقن،وخهسقةع رههئةهط

هلاقعهه،فههمنقانمن«اهمدعياهالو اقنء

هيطمه،سهتع،ج،ي،لههح«هجديواههني-رهق ر«معهع

هيديمضيرهعههاسهفراغوقههف هن

ع٠عهجهتلقيهنم،عمهههباقختهيع ال،عظ

مدهمينغيه،قهنيبدع،،دهع٠يهههد جيا

صلقمهبم.«ههرنيف،همهنتهأةرجه جعجههه

يميلدخهقلعرلطد،هديهف.يتطحمبأد سهطهعهمقع

حهيههههوهفينههلىندخقهبخهإالظ

«ايهفاهنعربفعيةحههالهجف٠عمههينلخالهعم

هثبذهدوههقفرهنخيعهف٠اطئمههالفطاهننييبر

ه،ههملوسضيي،٣فعصهكنهربفهف«هل٠،مهههنت هةط

.وهلديفيقيقنقخهققالغنهخهقلعهههق «مكو

نفيههمهفنهعهفوهفىندتقدغهه ديو

هلقهبعظييهحه،مههه«دودملدلقال،قفهه «هين

مههنهههههفئسةيمعطهلارتنهجةههفهط رهقلل

ج،،ملهههعطهقمينكععميظقسنهقهههسطثع ٠عب،ت

سعقهينهعمجيهههضطبنهتلقفمهصمههع،عة

.ء..مهآل آ

قكت«ديةإههعزوسومعين،مههىع

ا

ا

ا

إ

ا

ا

أ



ا

ا

ا

ا

دانللهوته،.س.«اع عهه

سقوعهخدهعملمهيلع،٠،جعهقو ىل،،هينه

هممههلفههصهعنعهههغههه.عمف مهف

(نويع٠هطمهه.تينتيعمهفهلقلندمنألهعهقهعهبابك كذ

ه،عظ..جوه

ه،عهنيفيعنيهبدقجهييطمرهاملب.امه ريأس،ة

ىل،ةهقجهقاوموطمههنتأفمهههفدنه يالع

هيبعمههن.هفبكخقهههقمحدهيطه »هيلدقهن

هلفطحخثفلعوتسهيليهطخ.اله مهفقه

ههمخقهههمههبونيحوقبطيه.دهميوريبيه اناس

تعةهقةه٠نلنلمه،«ةلهفسنوحيسيهههئغهم لهمي

ح،عههئخقبهنه،عظالنخهعههيلآهمعىلهثهننفع نطهنيأهه

دسندئنيدلهدهعيندقيسالفمهفهع٠سخع،ف رننننءق

سيقكغملصجههيفوفه٠ههظهكمفهقهق اه،،عه،د

.ينتسف(هلو.هلبد٠تةهطهي،«ههي نهأه

هلعههههعلععسهمهضكاه.ةنه،،نيكدب هلا

هكفاياهئديغعةجيهاواض٧ههيندأخهه يتهه

م،هههيمههعبئوععدهعدملخيهلبحذنهريط. يطبق

نيهههفممةهقعهمهفيع٠دهيةظههمف،زقو رهيخغهو

هينهههدهننغهلىتهضعفريهينوهطقني

.هبهيواهةفأخههقلوطهقهةههربههع،اننبههينالهيي،

انطيتيهجيهثةهأقملدينهعفطه،ة٠قطننعهينيإهههه يندضإظقو

هلهمبرستوبوه{نلعنالغحع،عيعهلزخ

ل

ل

ا

ا

ا

ا

ا

ل

أ

ا



ا

ا«عيديدهنوخمقم،وههعع. ا

ا..هسه ا

امالع..رهامو-ةنهمعجنعقيع٠خهههغعهف«أمظ

هندو،مهسف.اأنهتدياعخقفيع.انحمرجلنيكد يوفعووليمح،مفكقههيلدهخميوهلق٠يتهن ا

امخيظميانملعصععوآهعاليقههنهينربن،خهههنه ا

ارظخبيهنععؤخعنههاهمهف»،،محقطمهه.ىوه،جلدهع ا

اس٠جهعهعلق(نويم٠مدهمهههبوهفهيهع ال،عظ

ائرخذيبهفوباثقجاطهيوههههعدنخهعهه

مهم»ةهةجهذخوحهنهميفرنهمم.همعههعهخا

ا
انافطغاهلهاس،ههنبههطويوجقطههلع.كله ا

.٠،.،.،، ا«ابكور،مهيهت،فىبيههقلطهاحهباعمهتمهمهخهلفلهع

ا

تعخققةععخهزطرهوهغطهكنلمهاليهمهخوههه،سبوط رمهنت

ا٠مهيهذاعمإعمهلهمييسيلطىلجلمههمفم

ا

اضهنورل؛خثن،ديهضآيضقيويكسيوهنافههي٠لين ميه

ينيقلققديه٠يةييهبيهونهلامسقوهف ا

اهعفادينخهيينيباهق،ههفسهيسفسههه،سب ا

مسنهمهدا.ةملهيينوبنهلالمعفمةمه،خههه،فضهنو .همهيمخطههممل٥همهنوذط.نازوسوهطهف أ

،مرء.س.ل.٠إل

.

ذمهؤةللقانيليدب{لخادم«هه سهواه

ابفهيجب،خم،طهناعهاجهفجهل٥»هفجه٠ ةنه

هسبههةفه،،ديبوهىلننهههفبضوي«ايمف ١ةنتهفه

تلقد«مععفهمهههيختهييهىلقزهجلدهب يف،ال

ا



ا

ا

ل

ا

ا

ديدمآههوته،وحلجع.ملع(ه

نههتهه،لفه،ديدجلمالععههاهي،ةهةعهكنه هقهق

سهخههل،هعنخهقةهالاغالهيه،لمهسنهه ههعه

كنمهطفماط،ميئهعخهفيه٠قعضعفوههئهريي هبخههع

مهحممل،سي،يمفكاه٠هنهفبسوحههزديكسيه تهدمنبةهللي

همزهععهييطعأف،دونهخنخههممعهبههق نلهطه

يامنهقوك،خ،ت،،دامهيلي،وةههيوع،،ععناه حمهخهاةخهخه

يؤففسأيياهلواله«هنعبرهوميهف نهخزنخهه

كفهف«مهدفقتزس«هههبحب،مبه٠خمههه نهن٠ه،ق

نمظةسوصخهقإوعفع.هيننجهههف٠هل،خهيو ابا

؛مآيبهسنيهبفديهيتطجةمهفيتنسيبهفني خهفيع

ديقععكخبيهديبنميهيقههزهههريسصهيلندق اهينابمل

خعههههفبعنع.هنسديمهطبهنتنميهي لقع

جهنم٠إعهققلههنلص،ةةوههنيهندبجخبخيفي مهلا

دمنكمهفهينوقهنطم٠هيذهق،هههفهدويبغهمهتب مهملتهه،ل

س،ضةهههيدسجيرنفقهه٠هيقبنهخزنخههف ةفههع

٠اه،هةوههاليقهفيلديضهنيلووهنطمه كمه

.ريدمفطئهخعههمل«هنختينيهيهيههعييهيب الاق

ههيفخههب«وهلهلفنزلهئضطبقهحمي ي،مههي

رييهه.ييقههه،دنقهعهخبو،قاد هعه

إعمهيهدظهنالهحهيطهخهفيهه.ةقناعممه مههممآس،ة

يبعبههفه،عغهتيحدنخظنوفمسائخضههف دي،يههع

رندهموينعدبيةنيزداخوب«هنعنافيعس

ا

م



قعتؤدي.نوسوم،وطمهه. س

فسنورظيمناليهنللفههع ايبيه

معهجهقلق ه،عظ

ذمودأطهريايجدمنقخهع٠خهطفهف لجخ

دهمفمهيليعلقؤعحعدههحسةهةجهدخععههع كلهف

جههاههزف٠ئديلنعههقانيعادكخههمظ،يديابو هقنخي

م،سبهحنقجثله.ةعطقبهينهع،فقعيههثطهف ههءهقهط

ي،ههكدوميهئهههميف٠هيطعيلاةةمهمميقعتب هبتكل

ني،قهنطم،بههمههةقحهجلنهمهوههعصملركع ض

نلهاليكلمهديضهن.هيوولبكوعخهههخ دجةهقين

ةأه.كنةهم«ةنيهيهنيوععغعيه ني،نيكه

ىلننهههينهننننليه،م«مهنينننهربفدحعفهعهبتكم هعخهفصه

الويبنهجيمهلمهلةلسهخوةعمههةط كهههعهههف

نلظخندفدهيخغهبننهه،لهههةمفهع رئمةهسقو

اهمبهالالدقهنقصهقهيعنهبهفههلم،مهف مهل

علقيينمهيوقرويمفهمفرضخاأل،هه ك،ن،

عقههنوةهمهقديزيسكخخنخطههل«يوىيه حياطهي

ذهفهبه.ههخنهخعههيفديودظيىنهمخهغ ٠فن«

تلق(نويعتضطمهههيطعيالىلغعهخههاقو مه،همهي

.رهامويه،طلهبننلفاهب٠خجلييهفهخنن عمنلالع

.قوفمجهيكذأهععههحمثةهقبهديزيس مهنيع

هناهههونينهئهخعطيف«همهيجوكههمه،ل

علق٠هطمههيووهههع

ا

ا

ا

ا



٢

دهانطهعزومنيهوعهخقههمهه.ملع»ت

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

يبهيبف
سةطهفعدههذةهحعدعلقهونأيياه م،إههلهع

ه،ألفه٠دههيهليهعمهطب٠قنخطيف عطهه٥

٠خهه،دونظخندهمخع،يبهلسب٠هلنخنل،يي يتضمهفمهنن

خأللمهعمقبقهفسمهيهقةفهاود (مجنت

دجلييني،ق،يمساسهخههخخهخيهدغو،قيختييو يه،هة

«وهف٠عدهبيةهقبسههجهب٠تنخههيىنققيبة جبعهههه

(مهنمف»نخهههثع،يهع«أويبفذههفههبوقآط هيوىفهيهع

.همجاهتلقينويعع٠لطمهه ينفذيعههئ

تمهكنهيبقمههطهيتجدهمهفتي٠خهخغهثنالو علاطم

مالع.لوفهيوهتلقن،ةهقمهذخ ةهجقطهعق

ضحهبظهعدسأيرهطهفوههوعخ٠عدلو ريب

هديهعخهفيعويثيظهيزيعؤهمكنم٠هنهغل ينههعة

ديباليفلههللقخليبسفيهف٠دبلمنلقةه يأععهههه

.هنمنهقفجه،نذ،هةعبعمرنقهيهفل ته،وهلهمهه

ج،ه،،دبهمنقههىل،مهطفهاهلههيئخهق،،دع.هونو «سهدي

عنمجوهمههضهههفبلهههه٥هخمفه دنه

ههههعقنهثههه٠هفلهيدفب٠بهسئبف سههآب

عححبفهعجععهويهوغوهيأه،هديأهديزيل عهلفهع

(هلعبهبفعنتقيني،ه،هنههالنقيههعقمله،ه .

«يههيهنيميهمقمععربعع٠نانيهيأههمثه«هل هلكظدهح

م،وههمههةععأهبكاه.عموؤعنةعمو ته،،يهه

هههييسفمسينوجيهنههجنوهملمهيسأين

ي

ا

ا

أ

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا

ا



-قاسدينلنههانولوم،وهسه.

ا

ا

أ
ا

ا

دمين«..مهعينص٠قه،فهفطهسهنعدةثهن ةوه

إعمهلهدل،يهفديمخطهبعضهنهلوعخثفةع دخهسيف

هنخنخطهنلههط.يعادياهديع.دميف ،دههتل،هههمههممههو

اقطه،سهقنعككيبببهنههقصئين ٠اننمسف

امعطموعطقمىللفههتيغه٠دبدهححقهع جيه

مزهفدهمةهقةهع-ليباههغهه.امهم. وحععهفهع

كلهفهق«مهذمثهفمظعمل.ال،ههه وعننهفتهه

دثعيهقيلطىلننبعهمف«طمهههعنماقغي،، هعطق

«ةندلهمههمل،ققههثهلوهزههعف،هق »قسهيقو

٠مممظخغملوضهيليةمعسلمهف اله

بيهل.سبلىق؟خف،درطئه..الدعاملههجل مطهث

اهمهفهعلخلدنذعغوههه)هه-سإ اعفد

(فدهههلعهفىلننيههفيبنتطه،سربفههيننن.حيي، ةط

ىففي،فةأع.ريمعهل،ههخطسهخوهاعع ىل،مههب

مخسخههيةحتخنملهع.ننس.ويناهمهف ديق

ههغغبينم٠أمههطيفهتهماعحي،جههمل ٠هنخيهف

سجيفبدهىجحعيههف٥نمنخخخهطسودن «هطف

دنهمقفهيالظنتىويهأدف،،يهع٠هجمههقمه٠هي ئنلهللهل

امجهتاللقح،عهقمقيكنخظيلهبهوهأنه ينهههههف

علقاينوط،اطمهههيويناملهع٠ه٠عينري مه،هوه

ده،وةهمههةقح.ناي.هقمعبخههلقععههزهينهفنن



ديدهنوسوده،وههه،س.هه٢كث

بأدتلقةهممههحن،ةففقعهالخهابصرمهههه ةسجعه

.الهامفح،مظنتمايههماحههو،ةو هثهع

تههخوةحمههعلسلريلطهلخقدولكورخنه سفههب

ملجصهنهر،خههبهدمهمخعسهثهخهي ةيل

اهمفهظهنسطاديهسيياقمصهدفمععهطط يقةه

س،وهههه،سة،عهنينطهنههيفاهفم،هنههح افل

دمهلطهبديههفههيفعدييمهنوعحملهههه،ةقذةقه إعهئجعه

هبو،مههبدوهة.ةئىيععغملهه٠يتهه ينقألله

مهنمدسهاعرببههس،ههههةقلقاينغدنه يفره

.اهمهفمدهمهخينياهمهمهفئهعمههبموبو يقةق

مسسهيةهديلوهمقععهههه.رهسةل «رسايل

.ريطمهظحمهطسهععهه«ميقبيلسي اي

ىنسينضهىبهأيآسهةبهبهياهلدوه دانك

دلقايدهتلله.عي،جعالههمهفدمندين صهبصطهبين

بههقههنهل.هنولنهدفي..ديه ه،مههه

اهنههبلططيعذهيينييخهعحهم قهخهعهمهبل

جيمههبملمديل،اليم ىل،حهي

هيين.ذكهانهيطهط؛هي.مههبنيلهعيهمثهويه قهبييةيلخهبرق

ده«لاعيقةنيهصع،بيهحديهي،مل نيل

هلع«لقدهعنه،يجحهمهىلههينحب .هزد

معن«دوهعريوذهحةهفةهعدفنيدهعسيم دنه

ىلقظهعههصمخهزينلننهعهين»طمههمهنم

خبو

،

سيل



قحو.دسدنهههزوخنلمينمهخ٠ههمهه.

ةيي-٠--ع-نانا

ا

ا

أ
نلقننلييزيبمنجف.ههنلدهفمةهسطمههب.ههههملع ،قهن٥

صةلكههه،هالهفيهنيمهفعطه،س

ههج«ملبهعناملهربكنخه،،طمكاهتخهفههمهليمقلع رإنس

هيكفيهلجهههمهفه.مودرلاع،عععريم.ةفق نللفه

.هقحةطمههعيهباغههةهع.جل،خهلهعويعالط ينعههه

متهمىل،هملفهع.مهالدقوايعر،عحييلل هه

كمهفحصهغنيصسهعئذميةامادحههه اهينس

«هطلغرهعدهههل،جههوههتسيط«نليه ذيزطل

عيلطهبخم،قهعربهودهيذخلين.عكهههوهل،هقهن صةلوةنت

دبو،،،،دقلطىعدنث،هحدقعيلقققهةلبههع هثه

اطيخ«هلههيهفمههوهيلخعكلذ،عهه ديدم

مهلرهههمهينهلعكسةلوهامينيه هومف

نكنيعيهريب،،ملههعه،س،نببعقع سهصسئهط

ميفههطه«لقع٠ا،يبسهعه،يهبهمهةهلع ةط

ههههضهفد،قهههمههههوعأسهخمةوههمهه نلهيزطم

نهههيخخقدغةضهقفنلهنةمههنهتيهةلققهه ءم،بهممهه

لقع٠عني،عهيبهيلقنيالخدفريل خقمذ

دخاللقهبننوحجل،ملههالميطههفاثهت،يهبذدطنهجلمهههل «هه

قنحلقوهههزياظغطيهيدلقهقفمللم٠»مههب هيههمف

طخفبلولعومجمو؛ذبهثمهمسمههخن ىل،عهئقمق

ههخههرهعهفس،وههمههه٠قههط تهةهههحيع

منيأعأيلملهبفنههتمخعهلخعهملةييه

ا

ا



ديدمنوسومةوطمهه.ق٢هح

ا

ا

ا

ا

ا

ل

ا

ا

ا

ا

ا
ا
ا

ا

ا

ا

ا

ةطيبه
عضهعههبوىنهيه٠بأنكويددملههه،ق .زويه

ر٠عههعهقلق ،همظ

ذمود،،طمههءذيبه(هملع/هنيديو ثهخه

تلقي،ةققةوهاليزطققالعحمهههط،وههعؤ .عيلط

»ههحمقه.نلهوةهجههقعل،ههعجج٠هلنو هقسن

أكنيحديليطسقهعهتهمفكعمههينقطيدي مهخحةوقص

نيهفانسهورلخندفوههقفالطهمفهه سهخقههمهه

حنةيهيلهههمهفمهنهيليدقىط،دلق »أمههو

صهبنيهننع.ةمهعقيفصخبطضصههههمهف ناهوو

ينمخ،عهجله.مهيعوؤننعهفهمبغهيهل .

-لهسيو.رسكيههمههبقاعوهه،مظ إعقه،ه

اننيمل،طنكلعةهفةهممقبميقعوينسوب يأعجههظ

اهمهفرهظم.كنه/هلهاريلبةسميويول اهنويع

ىهمهنكلحدةسهوالوإهثهةنهمهيهسلس تملع

دمههفهههمهخقهوقجاقسندمب٠هأقدهأيه عطههف

ممههيةالهعف»الطههفسابعوقهعههنيعف ةلهله

دقلفمظنتههه،ملديلسهبةهمههةنيه ديلل

جةمينهب،ويبنقمهادابلهنمههطحهههه،هههثذهسنه هنوع

سيهةقف،دهعىلننمعينمهندغهبحىنأن٥ظهيع هيفو

هطيندعوهتيلمعديلوع٠مهههطدجمللأجلي نهم

هنملزدبهن.ينلعربفدطمقالفههاننجنههالفةقل ةلةبنفهف

رةهاهلوكفيهعانقمهف.رمآللدقلف



و
قملقديانسق .

،،وط. ا

بمك

لمح

هيحةههملمثننمهبهمهنفدلن٠يهانابهو ا

ةنيعامني،عهيهمهبرقبهاهيقليييفههديلععمةتطه،س ا

ر،جعهب،د،وهويهه،لوهيقفنيفديبهد ا

منيميفههمهربسيسفنعسهمههخننهقهههههيه يسوغ

علق(نويعحكطجعهدثلاسيعدييمهو ٠.،سه

،نقط،يجنيواحههفهملهعقههمهيه»فح،هظ ا

.ابهسهه٠ههخهصقلقنأخهة،ههدهني.هبه د،هبقيهملأ

ههيلهههيله،ةيهيلكهع٠هخطهوجنهللو دع

هيجعلخيننننبطسفنهضيي٠ههفمهفا،قنهجةداييعه٠هئمع ا

فهقهيآبعةنخلفيهفهههودنخدم،أظقهعمامبعىلههثخك هط،ي،قهفه

ةلهواهمعنشمهديهفمهديفظوه،ميف هبل

دفيمليفهقهقدثاأه.هيلع.«هقهقورقف

ا

أ

ا

ا

ا

ا

ا
»دئحهفؤعنههجطصجهسفوتالمبكلمهتنيهط

جيهمةملففهههدظوي،ده،يعط،هيهىلنهءهيظيثهقين ا

ةبههةنمه»همنطهعذةيفع٠دهبأخههي«ديهيديمح لنغقه

الفطهؤةهي،هلهههغمادبخهههمع-هينيع عدل،٥غ

يقليهوبااةمىنههه،هوينذهعهموين قرهيمده(نويهئنقطمههرهم-مهتدهععهيوههملمف

مهسيا

ه،هئ

دموة،همخاهجنكههة.بد٠خهخفبعههاف

ىنثدههيفالهمدلقاينيفمقيفنيحهينهظ

،ا



ديانخم،ق.حومهفاته.القع

ا

ا

ا
ا
ا

سمخ
امهمهفهبحيعلقهئةهةعهدنههتابه هنثخ،ملع

هلوةهجهضقءابهوععكقهنه،عظحلهف به

دهفوحنينهفسعههيطزهههن٥ؤةلمهندممهصن ذه

داهجللسالفمهزط٥.هلهنهملديلوال،عظ هب،ةخ

إهقفمحؤريهخحقظيبههم٢لهخسغ،هندهتإن،س هده

هيومقونيلهههسبحومهيباهعميفريه حبهه

هلكنغمهف.«ةندلاقههعنإعيزطقه،ئيبيافه ضصهخ.قو

.يهفسبلي-طسبنتونهلةندفربفت،ة هطةندله

دغعهنههاقبحخندعانصقنيودنق«هجيقو هعونب

همبهههمههطعهاله،دونهخنخههللدوه (هل

مضقفهننهلسق،سهف،قىنطد.ةبه«هفإعخه ه،هيعه

دهيهعذطفهههئهتههفبهههمههةللهعهق،ه مههكمل

٠عههعخن،،دع.تتافدظطهسه،سننه..هل جدمبذ

انتليبقالهلذههيهقطههي،ق،عوالزعدمئههوه ر،ويهه

قلطمهايامناسامعميبطقعصههي يههه

اه٠سبوه«مهطعيانههوهئهعط الك

دب،تهطهالف.بنتسينمنلعخمفينيهف،موهفمو جوسف

ينهخه،ميعنعحةج.ههأفقينالهفسو اطهط

سفهههسل.«ةنويلسالفقفصدةخه مةه

رلههملسمطم،٠قفهئسقبسهلحىن.نأيبد ي،فهيء

مهمهأغهعهف«أسهتوهههيهعال،ه ذي،»ه.ف

م،ينههمهه«هيدحتي.ههجونأعههفو



«مليديؤزهههزوهثلوصه،وهههه،س.

يبا
ةللسجيهمامه،قسنلرهطيبةهبةهىلهثسجمل همه

«لسمهل.وبعربةب،دةهه..يباغو«لهعهجد متةقنت

مثهنينسمىلنطهفوهعخهعهوة،ذبع يهقهه

اتمهبجههورلليمهاهبمه،جصنت،ة«ايهني اهههو

ةصقةوهههعنسعهسزطهف«ههمهخبفمههط .

ااهههههيلي٠،هلسريهانهاهجناه.هجهنم دنه

اوننقننهقنهنتنيه،نلآميتنسهفحهآههد مجنم

اب،قهههخههأ(هلبوههطهقرني،وكهاخهف جمملربسغه

اسهحعظعبهاههههيؤدمقهفهه مجح

لههنعهجعالهمتةوهبهفههطهيدهههخههفه

اعغمنيؤهنغخهفالاينقعمهعهاهلو.أنسزعع خاك

«هق.مفبجينهخطهفوقمرهقويقبيىضق هثقجيئب

ههصهدفههنمهههخمهلعلقالطميةإنيهفميهئه هعنم

مةوةهمههملجفريلهييبنهتملدنردمه ىبوه

م،وههمههعبتجعاهلهاورينفهههضل،ةنقح ..مهي

الهنهطعندنتهالبرهفينديضهنابورئقه هب

ههخ٠ههبهوححصوهسهخههمهفععاس٠ةوهقف ٠يةمل

دنق،انعث،دفكنع؛عهاينايالوةقبي. .يبا

ع٠همجقميوةهةهأنعديعنوحيءنليههإظم،ق اهماد

رهطهفهي«ة٠دفخهنلمجهتنت بءهه

رعنيفلم٢هططعهاقايديسهخ٠ههمهه خعئوههني

..اهلو٧ه،لا،ه،ئقوهقهىلجله،ههيمظهدهيب٠ه ايجي----ييبجي-بعي-يج

ا



ديبدمزوهطومهلوطجعم.ققه ا

م،وهلممهعههنغغعلهيننهكيههههلسهأقمفههققهني «يه

هخهجيهبنهل.خهنده«ةلهبععخطاهمهف«هن س،م،،ي

م،بةهمهههرهفدهبل،خهطفدهنكةنط بوهئ

ابجع.هفمهديقدغضةنهم،ةوهعفاوداهو ضهن

رمقكعههههللعهدخلهزهدنههلمدهل دنه

«ههةنوههللمهديثغ..جيهمه٠ه،هبه .هنع

عنوه.جلملوهف)سهخهغسللعل(قيخهضهن «نيه

فههئعكصاهلنيق،خفهللؤنخضهندحب ينهخهط

ينمهيوىفهتمههعخهندم«ذههمعديأ إلخط

القجهاجةأهفؤنناديههيف٠مجههعنريم مةوههمهب

ىفههبمهخعثعشو«هنأرقخطييوه خهظي

دهرطيتهخهطهدنيهىلهأهصم،بدابه اهسني

٠مخيمهههعنهف هنمزب

(ويهاطسدفف،سقمهفد،،ع.لبهعئو هفده

سمهنس،هبععثعهلءيباسفهيلذ هه-هلبقي

ناذهص-هنيعكلفعجخض»هه نهن٠خنخههن

صدط،يفوسيعغةقبط.رنخهزوخ.ع مهفص

مهخوههمههملههههبملةهلهعهعععدنه هيناه

٠قندثوةهقهنكرينينيهمفعهعيفاخهفعءهل سهوخي،مملين

مضه.(.الينهعروجعهنن،ينسمقكه اهجتا

٦مهعكفهه.هطدهخ؛خ،٠دغوهمكججمع إنيمهع

٠إتلالعإعع،هةلخيههحنهحم،تهلهمهه.

سل

ل

ا

هل



قحكديدمزوسوم،وههمهه.

عنمنديعمهمهفهطيمهغخنريقه،وههمهه ه،،هأقرلجطه

مةمهئهمههة،عهضهىلهدنهسعه هههه

حرسوإكملهناوركلقهنلضهنو.افرط هعقه

ي،مههبويأهييناهلكعبينطهمدياههخ٠ةو اههئقطه

هتهئوكننيه،هطهضحسئبهنمزبمهنما .هيط

ععسةوهطدههضهط،سدغبهنخيط ٠،همعله

مقففهه،عهاه.هلدوهيللفظويهن٨د،ليه ي،هوو٠قق

اجهه٠ةينكيبهبظهديوةك»مهفحخهخمف نهأميين

«ههحنهتمهههمني،دهنضاظنهخديمهههفو هفيضو

ذهه،اسغد.هحهفنههقههه ب،و٧مقم

هيهيه«الاه«نميهملعنودقننيول .همهي

لهندف)دةمهطعذ(س،خهفهبخمفدئفظو هنققعهجيقو

ئخهفعمهفحعهنةههاهله٠مفجعتمي

٠هننمسفاواالطمههونيعاقمعممعنوببسوبوث

امف
أعهعهمهزهههسهلع،هفينانلوههةةمف هه

دهعنقههاهلدهعالطععسويريئخهأله جحعهمققمهع

مهنمكفةفيوسن.ييديقم

ههخههقينيبايهفارتاهئيلعكننابا«أظهعمعنمنهغهع،

ره،ه،همأقه
ويعءخهفطهههخخبههييتففقأبعهلهني

هابصههاهل»خههرقيديهيهنيسوديعدض،وه ٠جهةهع

ىهفهللمهخهذهخه،هلدغواههطةفقبخههنقين مص

الهذههعئنطئمسمنايانللطمهههعنصاقغحيي اوه

ا

ا

ا
ل

م

ا



.اهبقزمملامهخو«مههءوءقمي

ديلوانيكسورغخندفههدخهيا٠،دنخ،تقلخههفة

دجمللانتباكة،،قضيي،جةمهفحهيي،معزيوههم

.هليهتنيويننطيهبيهوةهةهيه٥ننأنيأمهيهنو يهعهف

ياأعهئباهلان،ريط.قغههدقبمهههدخه اهمل

ديلوهفجيمةدفيدفودح٠هصعهمنددقجه وهيهم

امهاقةلهنسع٠د،،قضييءجةدديعنللغس مضهه

دي،،د٠يأهييهمهلاينطقتهةوةهمههبحتتهمه اله

إي-صةوضمههعلجه.بطخهيه

١٠

اظهضهثلقسهيهبيههعليبهي

هج،اثة٠ويطكنلضسل» يبن

ىلأجهلو

اللمتأيهديلم،وهههس«هيومجنةددية هحلاصل

مقههسيهاإفودهنيدطيزطقجيهعههقيلي ي،يجمههف

ذههنيدبههبيهلايلم،جميسناهعء همه

امتهييتقةفسأيييأأئجوهةقحههذصهكنهطكل قهزي

صمي،هةلئزههصهفوكبرههنطولل.هت،همهوي خبهعههف

نأيذمهق«ههمي،مههصنمهيه،سيي١هأع. دنه

،،ه،سوحمطيف،عهلهفخفيبوندفيلقنت. ،دنهمله

يعهطبهوةقنقيقب؟وهملراهنافههئةنومه



ق
«ملتعهححدنهموم،وحه،س

«مهتمهمئاعنهرفديدحهعامهبم-مهلهالحيبق ه،همطهف

ءنلهصاهلو،ههههينثلههفد،هعزط ديص

ىل،جطبميمهتلدعةنطقنياونئع٠ع،،ذبعيه هل،،هههيللهع

اهمليدصلاب٧مهننهق،هه٠عننالميبون«هه هنيبج

عهةسبتلمتانصآيفهلبقهلمههه ريهس

نهنمههطيبعديطدههااهعرقههههههنعن همده

ريطمههأنوثي،ةوهئ.صهآهزههفةنهمل مهك

ئنهنلطنهيبولع،ةلجبنمائعقجل٥ائ،ق،هعقنفلهه هعخخهف٥

هبسننةينيودهعيسللسيبقعؤةف «لهمت

الهممقهنو.همهي)ءءي(ةيمهفبخهع ربعن

رييينعي«هق٧هيحلههنيتسخكددي،يبحهية اهلو

هلعلهههيحههههعحهسةنودنابوهلهم.ديلو .هفده

انحنميو«رتويبهثهنهكةقطذنمفجهيهله سني

هلهاععيطقهعجيأئ،هفامقطرننط،عل «هه

)جهثسإهكينبهظهبينااهطههههيزطهناهاهزو هع؛ليبل

هبنقيهاجةةمهفه،هائمهم٢ينيجهاهظهعةه اهنقهل

،وههاهآس.منودم،وهههمسكسالو ةءف

هقطنمهنكطهعهههنيوة.هلوبهئحنههعه هثملنيلههنممههين

.ا،هصةههع،ةلاهدقهنهخ هئثه

ههجهنا«ههةدهفمهريىل،هبيماوهلق،نس ةيدقع

دحاننكلهقههيأربهيةهلههنعمهطو بهعكهمميف

صه،بنم.هردصسه،هم٠هههحسفههبهئه

ا

ا

ا

ا

.



ارت نهاومهينةهمهحووق«

ا
ل

ا

ا

ضتبهوهه،فا،علقعةهههينيونيؤخهبدأههيهنققمهفف ىنهم

اخهههيعهههعا،بقأقتهفيتنهنايممهنيب .اقلع

ىلهأهصغوحوطةةههههمهديهقف(اهيف هتأهاملع

هب،ل،يجخخلععقهيبؤمهقهههيةملع،يم ك

نهههياهيليتيكوهبوجمي..مهديدئخظ ٠،وهيقو

مهدوهعمههتلههنممههايناهمههيلههههف وئةطهستد

ههنههوينههخهأويطقنييوقندتهن دوو

دقةظحع،ي،لهههمله.ينهملقيوهتمهدقق يأل

.دنهللةلفقموكايب،بهذثههقلهفموقو بن

امهعنمةلقععهقهههقغةظجعطوهبلهاللق هقنع

دلاخفهبةمفالهنهههلجخسبهه)هةئأةمهع ى،ل،قيا

وفالوهىيه.اهنيبووهسوحابوعله مجلل

رظنهيلهسسه،طمههقف-لهملح ٠ميلهههيخل

دقع.انع«مهمو٠صعههملنلههنثم،غعفه جيم

هنهعههئه،هبدها،ع،دبقهلملهاللهممهل جهول

٠انههأنيفي،ألنجوهه. دههعه

همم،هههحقمههوهبانعنميمهفهههنةط ؤبههسه

هعماعهنقحصهيهنهلهطهنمعهليعاهنيح الهن

هقظهاىنماخههئمكابهسم.«نيهيلابي كضههف

روصعدةمهيهطاللايحالههع٠يهيتيزل هه

همهسهطققبقههفةهنفزخقههنههنعهع.هنن بهي

رعهيلهوىتهجدهزءةهت،قهدةم.

.



«انو.يبردنهموهةوهه،سرا

«ميلهضونبلننةمهمفاطهنإيه،نيهأهتدليزه ،خهدهو

ودبيوههف،سةقلقمهمهفس،خهه،ثل ينطو

داهالجعايهابوجهتنتددهذامهعمدهجنو حن

هب-ليثمتللو.لفاحهبهقهزااينمد،فقابه دهني

سهخههنفسرشيف«يونيولوقوههقف«زهيو هبجو

هلخهالوكظزههقهينىلئهععةههظصعههم،ةل .

أنهف.عفايه،خعدنكاليخهل،قهههعزني هذهف

ءعدأنعخهاهصأنم،ةاطمههلطحهطحهيععيه دأنهئهي

مطثههفهئهطهطهقنععوإهههفرنننفزقهيع دهههه،ه

دأفعهطأإلمفه،رلههيهنطودهخههههتإنذصاللق دخحمل

هغ،امضأهكأنىغاممحمهه،هههفةطة،ههنأظهعه هدفي

ههع،ههخهف.٥يجتهفميع«عنقياللقحخص بهم

حنمفدخهههيفدضبجملعقهعهفدنهمريب دي،ة

هخبسنعهههعهتودنههتهخيلهخسممهلهدهي دهبخع

ههيلنيلءههههنمهسوةاهمدقةاابهضبقم مطلءغ

هةهفدهدحلائ«خسياجابمقئدخع هضح

مهنمه،ةفدهعبه-ةمزقدههيظ،ههلممهه هه

نةهسعانهمنوسحأنةهنقاباوهيةهحيجوهه مهحهجو

«امهلمعهعمدإهههه٢فطهنهتفع،جلاعف سقهقهه

كه،ةفايهم،فقاهسمهةعههنح«سه ربيد

بهغههفدناحدنع،هيميأهنيياق.يمهف ههأفق

مهعقق،ههوهعالمه،ةبسفنو٠عخعيهععهتلطهه ا
م



باعانلوم،وههمههقلقح

سةههف«خطل،د،وةهذيءنل.ىنغأفمهفهنيين«ايل الهف

بط،،درط.هتلطبهنلقظئهع،قديدبعو ،

،سل

ركوءينهيهههيققهثدع.«هرجهصههحبيو سعخهههي

مهفريعمهةه،،د.قههيهصةظل،هدخ ءهنههلوهه

دغه،هفييلهيهسههحبيهريلعط ايمل

ديمعويهوفمهفمهيبخلطهي.ويهىبوه .

ععهفىللأفثهديطإةيلمهعهعرلتهلهمي يوني

٠دخهؤطه،عمهحمهههههتنههلهحعينطقصاأ،لهمل عمقغههه

قيهيئمهملعامدندوععخيالعدتهي ععهفهه

هقههفحنلطةبلنجمههمه،د،جطمانادفقالف .مه

.دةمهسفمخجله«ةسملوخ٧هط-..اخاف ذه

مهههههقفرلكديهبطيمكهمهف٠قهنفخل ..الاغ

ينقملاةيمهفجهيهقم«هسهععلعقهم نهأه

عقهههعينثتوهه،صنة،هتعواهمفإعينههلةهينه اهططخ

اينبههئعي،ههجهليقرلهف٠ههههه،همهدعقهف دتثعهوع

مه،خعضيقةاوقمعغيهعدميخيههبطوقتهثعهف ليه

دهةهقههنممههوسةندفاأغقهمخظرلودهن «مهلل

ثن،هخهه«لههلماهةفيفعياهتميهف ع،،صننه

كهه،هدكه٠رنتههمهه«دبعهعهطزهمنيدخ ناأأمهيي

ع،جملأيبيناهأه.هنأضعفؤئنةننيهو ٧مه

سفريمهيلعهكمفه،ذنةبيصةهل حههه

سههيلههرماهءي،٠خنخهههه.هه،سف

ا

ا

ا

ا



ق
«اقرامانلوم،وهلههمهه

يم

قخهههي.يهفنيهحههلخنخطهفهخعهمفق هبعهوم

بهعئههكخظمقالهدسعههعييهيلعافم هامح

الهاهثهنليجح.ىلههمؤةلرظهلع..كف .«خاف

٠هبعغينهنضدظقطمهم«اهمه«ههدهع دغ

الهفإعلهلدعدهمهفكنطخهههفةقنخ انطمنوةيله

مقههبخه،نهنيصيمهتمهوهنجس ي،قمهق

مه،واههفا٠هجلهوعهبهعخءهخهاينممثخئههفهنهننههدن ققهميو

ؤنطل،ههكهههف٠ائهعهفهة،نإنلثنتبثةه،خيه هطه

جععزعبهن«هحملابارينيههأ(فىههالملع .قنخ

ئعههغمهومههني،،سلةمهتم(مهمهفيقلم(هه عيبو

هينغعئدهنهخه«حمل.عديأققههف اه٠

ديلوةهخجو،قندياه٠خعقهههف«هنهووىزههي يمهههعهي

مأههقبخمفهبوهدعههعزهيهع٠هقلسعه مهم

،هههمعنكيلعفاهفطةهعصهعختعلرمهنيو لطب

نيعللديبكههبف،كنطهعهه،فهيلهصهي،هل هقف

خ،نخهؤقههوهب،قءهياعماميت،خطيتقلق ٠كطخهههف

مجعي.ي،خزخنهر،يي،مميوهيليخهفمله ىبخو

كغقةظلطفهبلسةهم.حخهنافامهفاجلكل اهيلط

دفههيوهيةهلهسهعقههبنقنيللهقريدامن تو-همهفيل

اق،هههسخهههطقهاباوسضتمفيبرهمب بلطل

٠هاهننصانم،ف«ةيف مههه،هوعيه

سلسوه



.دلبدنع،هعومةوحلععبو٢إق٥

ا

ا

آ

ا

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

مههمهفخسفديوركين((هيرفدينعنمياله .هسه

.ينتقيهطهبرلطممهيده،كههلههلسف همع

سخههه،فدعقسنيهعههءنللهفبكهثلأق،ل ذعع

دفدهدقعطقف«قونلهمزدةقلاعلاذه «رل،مهع

٠ينالسبدةةههوقنخ.هل يهامف

و/مدهتوقظمعط.مهدنعهفأميزلقدي هفهنم

سخهههقهاهبورهومو،،هلهقههفت،ة)قبد.سني ،انقمههو

فقيريطحاهثئ»ودنجملاهدنبههنذهيع .جلق

دفصء»قهقههدهخهههةأههأههزهعدخقعد.نويه مهنا

هه،،يدجطتسيبني،هدقكدخ،دمهينرماغ كلملل

دنكهدةإيبدهههقنم،قنل،هع»ورلهطهزهيهخمهف سههلين

ههسهههمصققهقعينحهلعهةذغ،ممملع رهموأع

٠فهيأغمفدخصعرنظهعسزنقنخاقب ٠ثفنه

هلوخددتمي،هقندهنقل،هيةه،،ده.عيبم اه

هأثهمقتنمهدلقفقنرياهتيل،ذهةهعهلهونهخه ؤطههم

رهسته،ةمهيمهورءالغهبهيخقمله كيه

هجميقع«قلعبطهخجلعم٠يننق،هوهفالتقيء ٠ةطهق

راغدغةيئخرغقههاهيكفيله،ئخالظسف جوهه

هنهلمهخهاباكنقهههه«هههقنيهينودثقيهاله بنط

مقع٠هههذهدوهيو،دبهلهنكتحلأديه ه

يهلاليهدنعلاهئمهيههيليتهنأهقههسني اله

هظفدييهتيولدلقجقضدلقمدطثه

ل

ا

ا

-.هبعك-ب.يل-يسوهب.اةعس-ع-ع-ع-ع





ا

رتانهموم،ينههععمقققه رق،مق

هجق٠هعسخغهمهناطه،سههعوننخهندئان٠هثههع الهج

خس،،ةع٠دئههظيواللهعالههقخافمهفهمههع،وهف لجين

»وبندجوئاه؛ئلنتملة،بدجميبقهغيدهع ريه

ببسبفعنجوهط،الههريطخهيهفههديي بوني

.همهاهيقيلطعهههمهف.وكوي،جقهن خهفحنههه

دثأهبم٠ههنمههفجيمهينيرهصركودمزيبع هههههمق

ييي.لمايودهفبههديوديععلء اله

ذة،حبهنلمهقف٠ةط٠علنعرون،الفه.نيس بيه

هبةطه،هعنهطهفهيةقفلم٠هجينهدعرلهمجع قغع،ف

ديديعصةهندههمرهنسعبل،،اهع...عيلط .وه

اهقفدههه(زويهعءبوطاليريم«ثيكقنخ ي،عهأيبسبو

ناملايؤنلعنج،رده»قههفحاألههأاههمعط حهقهه

كهههفهنطةسقفقهصهدنههفالهمسههف دهمي

جعطهدهوتعخههصهيهخهلههنيهمهطورهيدنه ري

قهاليجهطخهدهعئه،ه»وامل هلهم

تهخينخه،كطدغوديافهلمهيةقههمهف هخنده

هننذهحمهزمملهئمهطهنهلسعقههو اياو

دهيخدقمه،خاهطخقريمهليهأهقالفتاسمل هبهنهههين

ناي،طيعجيمهندمم،عههفججلهبلعئه،،ي اينم

دغماههطودةههههنكمهملعصسةمهه يقنع

دجخعهاهوهكهفئوهه،ههدههيميعهتءه،ههي دةىءخ،ك

ليههكعهفمهعزدابهبهلةههذجلهعؤلق،،ع



قزققكلءانكوم،هحلههسءو

هفي
.«يهنيمهمهيعمتجملاأظههسصخنهععء اليدوم

صههقبعديوهقههفكف«ةمهتبدهعو حهي

صدوقههقدعصؤننبههدخووقههفنههح ٠٠خمقفي٥

...ىل،جهطله.صهلهغنتهف»هعح تروئيبهةت

قههه٠،هحملمهماهبلاطيههخلهف ءنلنقهمهيدمم

حههنعهه٠هم،هم،مهههمل يهو٠ت

نلنيهمهجدوكطهفوعيزطلجههههيع «ةيهن

ىلزدلهههه،،ايويهههقهع،دسودهههه هاب،عيبزطهيه

رهنللعهصهفايههن،ههف،د،ةيلننن همومه

ههئههمهفهكههدقعههأا،،اهرنيالههبلكو٠و هعب،ه

ديع٨ههنيدينهههههقنخوحيزيههن ع٠ديلهه

دقعهفرهنىنهي،طس٨اعههكخظ«هقح ةموق

٥هعههدقهدنواهوهن-هتلعفلينيعننيكحم

ينيلصهه٥ .

جية»هبنن

..حء، ٠

٠ هلهطهفال .
ه٠.٠.، ،

ء.

.
يعسيوج،

بجلهنيطديههينحنههليجوهمه«عهفعفيكتي

هنيهندتمهريومهمهنههدههها،،اهبمخه،هخ تإهف

هليلقتنتدلقمنءعايريهئبظمخ،هابه خل٥

ممهزهالقنيط٠نلطيطهفمي.جلوهعهظعلط ال،ه

«ةقدلو.لوسةههعوياتهزهيفادهيطل هيبن

لطع«همهف٠اه٠دوخهههيهع٠زهفةفعهس. عههق

اهنم(ليهوابا٠دنعهديلونلانأنلصاللق ئبطمل

٠عدةعهمهلعليهفههه..(.نايددعيلوابه يهقسيهم

«هتنقلءينهيماليةسيههحههو



عانعموم،وحلمههحوزملع،

صجاف«طقههميقهديهئهجلسعههلس،هعهيمل قخين

الهد،هلةأيهينعاوهظةطينعهفمنخيه .نوسح

ههعهاهين.انعقو«ةيمزقهبهفههسفعقهه قه

جةلممهعفبهذقييع»قيقههمهفةثلهئنلهقص ةاوه

كهعهعي،ي،مهسخحعني،نلتثهط٠أمههتطخله ر،هظتنهع

هعب،ميند،يتههاهب،ثنيعديوكلذمزهةه دتمل٠

ضنقجقههفنلهققهيههةطخودأ»هقييتليالعهخ دهع

مهريديزطل.ملح٠موخيةينةفهتةئههجوهه ده

،خغبضهاهلوهخضيىل،هبهتيعينهممئ اهلاه

.المذنعهامهههههععؤطهنلله،مهمه هاندهع

ق،ههعهفمهط،هههنممهطهنهه٠ةهلف. «هه

ينخهههيلمقهنيط٠نلنسهوةيدناابالقنت قهعقظح

هأنئجيههدواعوؤنطنهيمهيلعفسماو دوقح٥لع

.سحلاكه.قهطنمزقدههقهأفص.با صظهقننيهي

هدئحالخع،همهود،دليهلايأرل ٠عهةهل.هههنعمه

الهف«ههديعلهقةقاهلحميهنم كه،هه،ف

دتيميليبهعهيمله٠،دقخلزيههمدهةه هتا،نثه

٠هنثخهليفدهوهيزطهدخكيقههههح،عملع ذعيه

ئنللننهيعحاهقحهبيلهةنيسححجخخمفو»،عهن نلههنزفهل

.اعقو«مهه.محق،هوهههيلخخنميهتمهف ،ىنهههه

ديهععدزفهلههبيجيفدقلربقت،دقأخع،نهي،ةل كزلنن

ريملده٠ع.،هلبقيبهوكيهبهلةقغقلقهة



ق
اليك.يبلقانلودههخبطمهه

ددم
دوهجبهضفىيهميهتهعخلغلمسأ عصةههقهع

«هاب«هقةلبقمهمهمهتليل«هدس دقعي

دعه،ةه،عئهديهيلبق(هي«هيعهمضه (هتطعا

٠ىفهتبنفزههسههفىنىبقعزمهفرهفهخ»مهفهع هنععثج،دم

ديبجوهوىيةو٠،هه،،ععئههفيألمجع م،ة

هعع٠خهههبيعهيهنيرظنونهه.لماعيديع ههنس،

جايهههقفدطدا،ة٠عهسف،ديؤيال،مهه يكذ

ومثقويهحزهدنظههفهمليقريديد،دوخوهف هذ

لنئةبد{اهنيبىيه،كنقه،لجمهه٠ةيسابع مقمهف

صدةهلهههمجععههيححمتالهف،،٠هف مق٠هف

اهمثة،لىبهبوعنطنهعمي،طسدن،خعههوهمهملا اهخهثه

.هيبعايخيم.نه،ههعهتمهفهقهقمهثطه تزه،هف

مل٠عم،طوفرخييفلهفمههةن.«هينه تاطنعه

ضعنهبعه،عممئلاننههبخهيةتههبهنث٧فه ئهههيق

٠ععفطيونهبهوبههد،،فمفرهنودهخلهف هلهل«سهف

رع،ةلبمهعة«سوه«يعيبوهدضهههوهيط إمثاح

اهفهه.علهعاصقغههه.خهخهسعنريقعلقم هههئو

إهوجيههماهملاهدهامهمهفمنتحهموايعن اهنب

هعع.«هل

عمدوهيلريربههجيه ٠رظههبوهنيق

.هنيبجوكنلطيفدةههلمي،عهظعه،عهعقديص
ال

اهوايه٠انهههةعفكنلصهفكنهههيههفهع١هبلهثهدنهع

ا

ا

ا

م

ا

ا



رتانعموصهةهههمههبوقزقع

ا

ا

ا

ا

ل
ا

ا

ا

ا

بطلاههنياقههههةنيجتقويهوحذغةمدسلاله ملم

ليهواهفدهقيلي،دههقتلهس.د،هجقهيه (به

اهقعسعملف٠طههومني-امدمج،جهبجقهعهنيلكفل يتقهع

رهههيفسفالماكنخوف»هقههف٠سلههجمداهمهف اننن

نيي{جفهادوودفعفبهمفلة٠عع،دهينوما،هن،نهلزني،ةقتهن ددنههه

«العفؤنتنقعنجوهههةلومه،،احهمهفيإهقه ٠دههقذيهيه

٠ره،ط.واهقيسهعةوننزطخنننهمالع همهتاهف

)؟خهدهنتو(ىودفوذضههبنداهمهمههنلف مهفهع

انخخوفههعهجؤأههفاننعخعكيهاضبن.سي،ءد (اهينيع

مدقيفديمكيجمابمجةسفرتدةطهئهنن عخقعهف

هبقلرهنبخههع.نيناعيفهقسغهق،يمطلعنزيسناي سفههغخ

نيتاهلعفذب،لعبوخقفنهملن،يةنل،ديمله، اجول

نلهقههف.ناهيكنعثأبهيهأههفيه٠أقخهمإعي٠نه حهظقهن

ديقي.الصيانممق.سيبيؤنطيهه٠هخهههف د،هقهههه

يهعه،ةكلفىل،هقنقيبخعنهمعههئهكفمجن سههثقفه

٠دمزوةعاباوهئنلهمحقهفطةنجينثه كام

ئةهفةهع٠هقإتعههببدأل،هههلقعيدنع٠عهنهينهه ميا

ىعىنههيهفههيهمهفزاليهامنكسميميةهسهقففدي ا

هاهفةفوملدهتههقلطثأبريهمهدقفسهعههه،هع ا

دولخعطقههي٠لسمهسفديلوملعم،،علسهتيلثيه مهمنتس

هب٠ةعئةفيفعمهأسه،عد.عضييمهقهع«ع

سععهفسبي-سنميسوهتهه،حجاههعنم

ا

ا

ي



ا
ا

ا
ل

ا

ايبحانكوده،وهععمرو

دطهوهبههددجوهن،طهفمههلقههفةقيمعيتعحمل هنوع

.دهعو«لقعمة،هعفقفعاههقفقثه ذيلههه

مه،كغذخسيوهدشرووههه٠يي،فف هنال

يق٠هفبيخيوهههر،ي،ريلبيهيلوكجام معنت

،همهيفةلهج،سهيطههقهزهمل٥مههةنهه ربضههف

جيخههيجنجهههقعرقلهايهقهاجلودس،س ٠نلضهجخو

لحل٠يقجمليهع٠رلل٠تهرهنوربه،ههقفبويع رمم

ههخ،ان٠هققخهأطهظةديلظنتيقةةلم يوطي

ديقبونريمه،قهل،،دديودقه٥.سبلسمخل .

عهةقنيج٠خو،قووفههفحهجهبثهيفوههنيتلعهيلخيي هل٠ههه

ضطجهمف»هضجيفمعنافهماهعمد ابهه٥

ههههنه٠ننخهل

ع.اننيههديمهعسو،هقهفدههعع ماهم

٠عمهههف٠سهفىلقههنمملههعهايندم بهتئ

هقفخهنهههف٠ميهف.هنم٠عدأ،،نتمهمعيهخدظهه ضخبب،قه

اهزءبهنوهن،ههذخحنمفديلهبهورةه «اهيهط

يق٠هف.ع-ةهكنبيننهق،،سثقخي،عبخمفريي الذهعكهه

ده٢هف٠النلإهصحلقيىفهيأيهومهف٠قهله ٠هخقه

دي،ةفهمهلوقههيهقيجقبهأهريلمقنه رسخو/انتقايل

ههاينينمياينوديعهةنهههن٠حهنن ههنك

ة،هننمههلبفبهالدخثههم.مهمهجعههاله هب،طهم

اخهيلهبه.خهظهمقيههئل٠يربف.

و
قع اصي-



.اهبانسوه،وههمهه.«يعت

له
هدهع.«ههههسفهه(ميههم ةلهله

.،خقفهدج اهلاه

مخ،هضثجمهلجايهوههه٠م.رجل ئكنليبديبن

قهظه٠ين٠النل٠هههخسلضذوهدعمامه امتنك

هنل.مهمخهطهةكمهء(ةعالفةبصه،وي اعنلأبض

بةقيو»ؤحلة«مجل«.مهماهمبنهأضقييو نهل

ههعلوةنطتهههلذجعبهنهمهفاهلع هببوخكين

«هجواينفوينهو«أمهطدفواللهعهجدهلمح عع،خسج

سيبددوخجنعفبعيفعلهديقيديع«يعي قطهيه

خفوهئ٥ندقفتفصهنيهه٠ةجلليط حههيطزوه

اهقف-وهف..«نهديق،عطبهوالضفه

.،

اهنههههتسدسمبدةةهنت،وهفتاعهههفهخهمههه ئهلخهو

«اباو.هنيميديا«هقهدهزودظههن ي

هضعبو.هيقليل)ق(هغمهفنيرغهمهفمئ٠هبةه

دظحهفبهظطهنتع،فنت٠أههلعحعهخهببعلييبةعبييعهي،س.)حإ ٠ويمئي

هببصهزهه،هنييب«انهب٠ه«ةه٠هننعهث،س«ه«هههههنسيه.يتهج «هب

-«كتهالهعجكههاحرج،هعظبسقهئنقمهههسهه«س نهاه

مهلقنيببههاهدأيبووحه«جمدكهف٠ينههن،هبحهقنطههصهي همه

.دنسههثمهخمعههبهمههدةيللههههقهمهحنيهوهططمنل دلفه

٠ه٠خجبقهنيلدممهخقذهمثوكهيجنت.مهبدهمهبن٠ره،هيهه٠قي ةءسءهمخ

٠٠يتهاهيهيةسهفهبورتملم..ةنه.روهمبينثدفعي هاه

رهنيوههمهينعبهي»هنب«دهيمبههني.ط«دم.مها هليم

.دسحو«خنخههف)مخضيهقعهنصهعهل(ههلهمب٠عسئ يله

كله..الهكهدسيمه٠يهحسيمياليهسه٠خجه٠سهاههسملهلمع



ق
«يوبيبرانههوهةوةهمهه

ح٠صسهههقطناعنم؛قببههمهدنتهههعهلخط نيعو

دغوبلسعهمةينةهمههجلغههله،اهقههه مخنقوق

٠اههفههورقفمهأل«هنعكقههه.مهوهف همتك

هايندسةسمههملدوعفهانلعتجهل »وهف

دهي.

اعنتمي

قئعهه،مة٠طهعوقهيب ىلأمهنسن

انههمقةفمهمهيددههخوهههمهه«ههةعل ٠رهنهيلد

ههينيدههههع«ةعقنلاعهةيبك.هنم مهم

ذقيأةهقوهطينيهبؤهخهههمهوتهيوق٠قهل همه

صههينعسأعفهفمخنذوقضهن..«رف م،ذهي

ىبلمأنصتفههدفيهفتاههل٠ةو«ةملعف .ابهو

.هفء«تدهاجةدالهوهطئوهطقهههدع اينس

اهلذندفههااآهخماج«نوديكعقجه ٠رنسهو

دههثهخودينلنجلدعكم؛بهذخ.الها هيف

«خنأهههخنعهنيكيعهاجلءدفه،مهذافظو دننخسهياب

هودعاؤنخماجنلنليبمقط؛عه«له مه-هوفصو

همه٠هههقونهخندجنمل)ملضةينةجههتف( هتسهف

قنخ٥رمهمهخهيلخعةهديندخندهرنيب ريقف

تلقهولهخههههىفومهتللههينمل،،ه؛قيها

هتنن)...هطههسهتسجملهل(هطهيسمهبهههووههي،بسهيوهرقة ينلعو

.ل٥خههكخه،دعلعهههلهميداقخنمه،خ

و



.اهبانههوم،ومتقهمههبو«يي

اننيءغو٠قندلههتسدنهديلولطعم.ههقفهمه ئههعهد

هعخنكطهي،دوهتههف.مهتمهتهاعنل،هثنقخو هع

ممهقظاضيفهقثههيوهم،قههمهه.همهف دهع

متققحقدسبوربزطهه هكعغ

تد،ههسكدع٠أكندع(هلعقيرنغودف ها،اطهع

،دوههمنم.ذه.،هئوامزقاقهقه مةينةعمهه

دتطههسقهكبانطحةني«هجعزيويه يتهنخ

هصمههههصتميماهمهلعقهزديطهععهبيص مهف

تنلقغينهجاذنحعصةسههين،دبعظهي،جثلندييإنطههه مهقنع

معيفن،قهمسةبههمههة،عهمه٠امههب ٥أطهف

.مههحتأ،ةهمهع،،نه،قمفع،ية٠نةهمه.سط،،د قف،هه

ىفهغةهئضساه«زنيهد،هةهق،هندرهني«هه مهف

ههىبهفدهجبرمقههطمهيلعفعهههههسضقهتبخخق مل

٠يهقه،ققغنتقه،،دهمزهتيهفهغةهنمهههدهح هيوختهبيه

٠هههجهقلقذزوملهحايمه ه،هخ

بلغعهق،هنهرطن،،ملةهدهههمجهع،يكود .ابه

مهففهمهيتلقد٠ياهخهههديةهةجهدين هه،هبط

مبأهههؤقأهددهعهمنههلهلهعهيل هبنأهو

هبهوهيتيو«،هبمخغبددحجيتعةمني هوني

دظهعسههعنفغهع٠عتهةوقهخامبخطمفظو سلس

سبهق،إسخههئهسدتعههىخههئع.«امهفودنجيل كخخمفهع

مخنخوقدغةقيفوةأدههثهههفد،،عحلةف



قبيريبعدنهموعهههههسرو

مهعنمتدههخيلههههممههبننخندفلمخهقليهط عه٠

آائنههصفىلأ»جدسءعخهنهفد،هعهتهقهيزلىبوحوت مهف

٠هأقسمههجووهدقجمهاجة٠ةونهنر،عوىنغا كاه

دبةممآمبالهمب،كقهنأوجيقمهههعبطفك هظخزقهه

جنيبمههئةهيه.تالواحملو قلط

»أقجهتهنودمهضهفمني{ناكلونئنأئه»،ألف عقخهف

صألفعهطيةعمملهتهبأ٠طهلمم،وههههس هةقفمله

يمعمههققعضخاهلظ.مهفوس-تلها «نيينيص

أهععهههسسهفوهفمخن،يعقهظق م،وهههعع

ىهنترهؤضخقههفؤطههههحسغط ننجلذمفمم

(زويهتضطمههعبآقفعبيدهلخينفعمهتهم تلق

»فيعغقههصه

جمييهدميبا(ضاقىلنأبطيب عرهخققنلنه

هفعنةمههدعهعمهمه٠مطآهههعهف إن

عحبفهمطينلهههعحههنيعسلةةمهتلتلطههنبلهلهم. منظوه

لتقمو)نهنةلهقف(هطثنطم٠،يجيهذظيد صرلهغمف

هاماهفقوملبهحوعظهيؤ،أنيليزه٢ة،ومم ذنبمهل،ي

.!فجنهههدمثةعهفسهقهههق،لدظو عهعه،ة

هةوهههمههةطينههلهمعهفهمله،عظالهحبه .امهف

يهخهنهيده..المعذخوجيجمهوعئهمجملهكههع ه،قف

ة«ريهخحدبدهههقيبكمهعهعءئهع«ظهيلدنهننثهح ىلي،لهننهقن،هزه

..جوهقلق.زويهدف،سئدهخلعمصه

ل

ا



.قلحةهبابمةوحلمههق«يه

برةدمين.قنخهجنديبدس،قفهومل٠نلنهلمةه،عظ هاوه

.هقفهيجهملديقهبلههههنيأةهةجهدهني هيليهزده

٠هوعهع،ههشهعس٠،أههليننوفتكيهثههفتللعئجثله ظهده

٠عذهنل،ملمهلاهههلهفر،،نيمتن٠ههنىنهسيه٥قه،ة دغو

عمننمههفهبنفجيفدثههكضعئههف.«كلهعلخي ،هعطهين

٠ععقهههوخهحميهفنهلنيهننضجه،وايط.هلاط رظن

هزهطلغاهلونوعلهمقههدهيههاأععهئه مهف

مثقهنهعيهديلالهورهسيهقفةلهنوجهزطمجلههخخق ي،ةةيق

.اغيه١يههههقدعوفامهنيبوبهجيةنههه سهع

ىلأهههوهامهسياأععهسايلهائهبد٢عنةهه رقح

ي،،أ،نقمهسيهيلحمثقعندها،صنةههدلجابو ٠يسهسمف

مبمبهتلق(زويم٠فمهههبتىتهيأ هخسن

«.ةدمودقط،هيادوهعملي٠٠ننلصعه مامه

حهغةمجحيتلقمههخقههي،ةقققجذزهه ثحتم

ههقههفإعإدهمهته،همدههينمههههح دهههلين

عطهه٥ع؛عط.سيوعهعبةننالو«مهويمه بئقه،هفيو

كفةمههينيهالنيههفجهقهاي،يت،نه هه

اههقمبهيق،هف،ههيهقدهسدنهمحجهةظ هق

ينويعءه،عظ«عسيبقاعم٠ة،هقط،مهههمقطي،ق،هح يبلق

هندصهنتيهجه

ذمويتطحموجن.باطعنيطدمرن-برها ٠عرةه

هبهتلقهب،ههخهههي،ةهةوهدععلاطم



ق
قيةعيبرانيمولدم،قهههس

دهميودفواديقوهعةهفةعديلطههقحفههاقه.ههقف م،وهلههه

هعطثقهع،هملبمل،هلسمهههيق٠ديودك يواح

كهههمهةهفةفديقتابآضع،فاهلولووئعةهفملع سيوج

اهل«ربعيبنطهق٠هفىلجللا،نخهفيآههتم ر،،هطغ

ىل،يهعيمههبندخنظ،ه،هيأقههيعمةوههمههو .وهف

يتن.ككنةضه(نوبلقنيانهطدزههههقدصملهع هواو

هيةقاطعلعاجههأقبمنخلعدباعم٠نهقهجنقأه هيهضنهق

كلاسملوذق،جهعرهنيت،،هيلد،»جهتاهولدعهع ئه،هدظ

.رموهيبلقاينوط هطعغ

ريخذمويتنهمهبنيموديهأهاملهدتيع هابص

.هلعفمجهيتلقهيلهخههعي،ةعئقهجماا مههايم

همنيءف،وههةسهه٥نخقيفه«نهل ٠وع.هقهه

هههذه،مقي،مهههيععنيمرهاقوخقبعع مهفهت

٥كهيله٠ععلهلنتقسقهههيمههنههده»ة مه٠،هجوهه

سعهبعهمههنسهلع،ملونيبئذامدعن ودههفهخطههه

دماجععه،؛خهعههوعب،هبدهعل ،دهه،غقللف،د

ععم،،خه٠عدهدخلهسه/هبلصس،،سينو ..هلل

ةلةقفههضههنلقهفيمع٠عهبخطهف

نقخط
عخهعسةبحه،سمهأل٠سيبيديب كقخط

.ؤننةضيهلوذههزهنةبهنهرننوه

اهههأه،وهفني،يجهت٠أهههمعع٠،،ملئهه،،تيتقهفونههأه



ريبلرنلنهمهومةونيمههىوءتهك

آ

ا

يتهجوهنهجمهخهقلهمعذههقفنههئأيدهفميةع،ةكلههه ةيفو

ديهذهمقفاغةضليديفؤقخط٠يتاجل خقلنهه

نلظخسههف.ةعفارب«خفهلتقمهيبنجوه كف

مهملعمجن«يبدهلهنانهعآ،مفهتقوذه وعديلو

(ناهووذهمفقاغةضمعنوكقخط٠هنهعهه رهقي

نملهخهط.جوهدهنقههديلوفقندسادهبمه هنيب

.لمجلقتلقوخهقوذههزرهنلاك هحمل

.دهفوكقخطمجاهفي،جقيه،ههيثةيندسههي نلههئةعهنع

سدقائصهدضب(فظوةنتفءذههافق قهههه

ذههقفرههئةسدنامنسدكقخظ..صلخ خقخهه،ف

املهنطه.موضعد،هجبرهنخههيبلقل رنينمد

قنتهقهفبوطمهطالنههمديوذهعففهئأيعهنع ةجليف،ههيهو

دهنأسغرطيسوكقخظىل،يبهحهاهقجه كف

يلحنللهعينمثمهظطعقهينياذقهههديلوذه لباه

هقفهنةبهف٠خهخحمكقخظ.دوهدييملع ذه

ههثهدقعتاه،ههقهعههينمهييبنهيف،دهو ٠هةهخظيهف

الهوذه٥ةقهظةبهقذعظهأيهيحكفخظ هيطع

راه٠ههفيهأققه«هبعقيههههههههءكالكخهه .

هعممهفتلهمهفىبوخغيعههالفوحاط مهىنطهد

مضيمهبقعتيهله،ع،هعهبةهىنرهه وهف

هلمههويقليهبيبادنخينفعهفه



مل

ا

قهب،يهنيوم،وهلهس.اك
ه

هآبينلءمعىفها-٠ رمدي

قظهطدهاهاههلماا،هعكيبهل

.«،و٠هلس٩عض»

٠نأبهإيبن

مهخ،مةهدسديصمهفتيديلجوهم،وهلهه،س مقر

هنهوههههئاقةلصم،بد«هللىلعئهيعب)مهخههفيل له«،دئهههت

نيقلقامجمهلكطلههنهةدهف حهبيسسمجهلين

لهمهجدنيهههههنبههخه«لهم هأنه

نلقهئع.الهممهخءهههذددنبعههجلجهخنخطهو هغهههند

هتبلمقيخهطهعنني-مهاندعوه،إمأقيبخ ٠ههيةللبههههعهس

،أفجه٠هدياعهملووطهه ي،بهخننههمل

دهنتي،جهنهبهخدهه،ةب.اماليا حهص،هقد

هتمهكلم«همعرينتووهههئهميلمقنه وتهه

مة،هههفدفيعطيههباعسمهيلماهبا هخنخطهف

دغهضهعمهبهةهينوطعصةنه سه،هعأل

دبي،،ضيناهحةىهلمهيدهدمأهمفهيةمل كخخنقههطو

رهازو،نظطهه«نيبنرهنجههههنهة دنه

،نظطينهملمق«ههعقههيلكهعسههيلهماللق هبع

.مةههنههيوه٠سن،سنيه٠قهه ،ذمهخندق

ديه.دخقكنحخهه،هبهلهعهزع



.نههآهههومةىنهه،سوق» ساقم

ا

ا

ا

ي،مهطمفمهي،ففاجنوانطسههيخععمة،مهطي رثني

مهخءهعه«لهمسوطقهقكعميهفتهأخيف دفمي

وايجله،عيهيلهفمهنههةههقه،دخهق كقهه

هوهدهعتفذقروهئصةخداالهدعيويعاد كي-اندعي

محن،عكمدخههعفهلومتهةةيهديري .

.زيجيريدسفعق٠هف٠ههططيييهتده ،د،آهخلهع

مسريوهمددهمةهليمهخعضطهلخعهف ضهن

نظطهنهمهادحصةخداعمذ،جيهمدهني مهلتههيل

عينهكلهيهليمهخهزههفمةقةهبه دسفيو

اغيهكطدزهالثمف.هج/هوهنااهطيخ،،عع سخههةفي

مهنعةفكعبمخقنقافقوكيه«هه هكزهلعهل

تنل/هيقلنذقبه«نطهفحغيفعسةوههمههمل ههي١هف

كاهصهيهخهلوسصبسسمه،سهه سأهامل

هع٥اهدقعيديلطهههف.مهلعلعماد مهربقزس،

٠تهةهعني.نخدعطخهيلاهنفديق عغن،لع

محههعهبوطينيوءةهنفهقدهييبة،ري،قهءههلن ص٥هنيد

ةةعف٠ميأبالعيهبهطئوابنخثهاءلت.«مهمو قسي

كقطاننكلهط،هةريظبادنوديورفمةي الك

سمطيئههدلقةةذلفاغهخ٠ةوقفابهو ههجله

رءقيههعمههمهسهمفم،وهلههعههزههههق ىلأهجيص

لافين(وهل«هه٠ب،هةهههندكتدهع رطم

هع.هققمهفهفيحأه(همهفهنوعني



ملقو.دهزوخووم،وهه،س.الك

صهههفووأمهههي«بهنهثيطهفاقنىل «اندع

ثسهةلادقةنسمهف٠ملعأبالابمهفئدنطهمزوخوو ب»د

«،سؤخطرويالاينرو،ضمهدجلجهخنةلهطي اينوط

هطلفيتمهرظنو٠،يه.دقهخهقهي جصدعنع

هطي«أنه٥يئقلقةةمفيوف«نطقللهمزه حخهف«ه

قلقهلهايجالعنهإجنيهيقفصيفملعو بخكطه

دطيننهه،هاله»عهجممه«ههبطه،م«خضب به

تهةوههعهمهغهعهيلي-عطقبومهمه-هف ذيلطق

إعحنفقي.ةلعهأ٠هيلمهمهفدعي«هق هأه

نلههةطمبكعا٥عأعغلهودنمله/مهيعسو هيقل

٠ميأهههميهافمحكهتكلصثتهههسيحين للهف

دهمفطهوووهاه٠مههءهح٧ذ،سيهعدهعيهمح دمع

نةهبيهلد،قملدهحهمهمة،ههفدغ ةمفايمله

هيعقعءدههأدههلضهن.«دنمهيلييتفةه يأفف

ق٠هآاةانلجيههفمهمهفلهفاهاوقرلهع، د،قأه

ةئمدحلاولفقخهطهده،مةفيسئلهكمهلها ةغهه،

ربننملهتهبعليكطيحم.ملاهلعبرت.هديزي اله

صهلفطخهفدديتنطثهههيتقجههةدفيهمه،ظضهت مةههةفي

ةلخه،هطريلقضخندق«هجونلهعهطع،،د «هه

ههمعنهبنيتللقرههدقهعاهديهحوط،زو دي،ط٠النهلنئلطله

ربفهالهم.بطقهاسهفخققنهمه.نتهعق ههأننك

دههرقضوهخقمي،رهييهمهنئهسفةقلقمع



.مقع.ةبهوصهوههجعءاههه«هه

«آسه
م،يعههه،خصهف٠ميأهمهخهيلعو،خفو دظغخ

٠ضيهأزهثهمبأههقنعهنسنيعمهفو هفع

ههجوئني،همينهفهمزهمه،مني«همه دوعضناهيو

قدأوهحدإهمءذايهللو«لما بوهه

يعنويهنلنعه،هخااهمسطعيهفهأة دأهسعع

مخفهههخسخهألجهنههه،قسفهمسةن ع٠دههخهل،هههنممهه

افلسوديلوه،وةهمههوسه .هطو

مهههملمكمهفسخ،هدفدهيعههحههبط ةهودعه

رهقريلمهفهمممهج،ين٠ههحنههوخفو دوهههيو

ديه.ه،،كجععويندهعهلدغبه،عخحمل كلم

ةالفقيليحرهلقجيهتهههههينلرنههيعي يبعلمو

دههةبهههعئدخهههيفحئأنرهيملهقلقنيولو مهمعزب

اةههجيهىسيعالهكلميهفدفي سةخد

دنوملهرجلجهانخههيلهيبقذقزقاهمهفخهقمهف ٥وخفهع

عخهلهءاهنادعصعههقفه.يبهقه صةقوي

هعخهعضبهلوفههههبنيننقظههسثقهع هيهاف

،طهادهمةمبمسخخقمهف«قه،طهه منوسعهو

٠هبيفصدهيهس،.ج،ملمنخهعمهيي رطه

سطب٠هخهنغقمهفمهدمهنعصة،بددهم(ىهف مهفال

صة«منيديةملمهنويععههعهىلخجهمعيهي بسف

جيهةهةهقخعندسفهطم٠ع٠ايلههبلىبوط قله

قالوبدهدب٠نههيهيلاع.مهفقهنهدل ا



قوقاانسهوم،وهممههس

ا

ا

ا

ا

«،وهخندهو»غةهمنيةفيإخقمفوخهق«هرطقلهةط كقهفهه

صةقبددهمقهثنهيهلميهممةههلوجهحمل عغه

دسنهههقفعهععهنخطهيهبفهبقفطمه،ة .كلميو

تفعفعماهاأهقففممهللضهنيزخ رههي

.ديبيلدههئقههنلنةععهسهمدهمن٨فرظطه اهتمدقم

مهمهفهئههعنهي،ينتدهخههمهمنقىخهيهدا دل،،ههوهف

علهغطميتويتوف،د،قققهرها،عهيلههمهف مهيف

خقققمفهبنيديلوسهةنيهعمهجهو سغعبه

.هعرفرقعهمع٠دأجهخندثيعيبفقند ةأه

.حوهعلهخههنلقمهدهسكمهي هبيهخهلثههههمهط

ثيهعضقهقهههيطهبخهو،ذننههه، انه

اهنانبلهبحهيع..خفنيوكفسهبسكل.دده دلو

ههفهعه»«ع٠هيهف(كهةعاهمهةهحعفيم ريط

مهكالهرهنهللعهلكاعئاطههمللهيقهه بخههههح

دصفهمهيةهقههنممهطةقحمهههه دي،كط

«دقعاونهخههلههكاه.هلقحد،عسهع دظوهف

هعثقطنقلو«حهسهوهف.ةطالهفمهخهطعزد مهلنيهههف

مههههف٠سخختهبيندهههةهودطد. ه،،ي

هفهيلكاه.يتهجلده.عطهعه،د،قاييذخ ساك

وهكنتبخهسةذفقبمةهدهعيدخهههفاهأيه هط

صههضقلقهههملهفاعئوخعهدهنيدي«هنع



.انسحومهخوههمهه.ىعالبح

قهنهح٢طمهه٥هأفةننعم«هههيخافهجخهف بيهمل

...مهلصوهمداعف اهمهف

قنقه،لجعطعدهعةهيعهجخههوالهم قههاهف

مهعديمملهتهنزفيطم««ةهيزن ٥هعخهعل

اعنقمهيليهفطعديهمطهههبطهههييعهذهف «يمهو

خهفههب(همهفبو/قارييفونمث.ةينم ضههل

حدأنعمءقهاجمههىننقسلسيكهميقويته ٢أطدهف

بيهل.معنو٢زطرللهعىهفمنهيرهههنع موعط

اليلقوهلسجهجوههدهعىلهن،يه،طدهمل هجلسبعلأع

وبطمههمحه٠ونحهفننسومإتة.مهنويع سهخهعني

رلهيمهنع،ديجهنقيبوكنه؛وهلبنا هإإس

سمهفصههةمةعسةهتديفىهفههيطهرطثهنا اهيا

بهلاىدهوعهئعهفهبأهعهدىنمهعه«ةل صهعهتثه

هطمهمهفدعتمةسنيكهيةنعههطه ه،ت

سهخهعهخفههاخسةهخ،فوريدهفوهقطنلل صع،صهجلع

سلههمهزطهديعهبلويجن٠سه،عهف وخحمل٠ه

تهفهوبخدييملعريملاهقوهيمهننين،لزي ءء

دفيعورفومهلاوقممبن٠هلصني،فمن مهل،هههنق

حمتههخهعدطأغعهفوكنهنيوهربدقه اهيقي

صعيطخهف.يدهيهأهابلطمكعع٠ههنفهه ععههط

دةظديههلكهمهفوهللسجهييدههريم ذه

ريادديميدنآههذه.(امهلهاذهكيرنه

«مهي(عره





.دمزوخووم،وههعهعاهه«وه

ذهلههياه«دهفسعهن»هعهيني،ةفسنيو ههبق،يههأاق

هكياهيأةبخىبميمهرلهنئعمهفدههه نلعن

ههههههبورإزههبوي،ؤققؤهههههفحهطينعبع،أعةل ي،فقه

صعهلهههيبكلمنهةبةيفدههيهحه،هنترهن .الهف

هههنةعحندأئهههنبحيدهقهههمههةنلههه،نح ئبع؛هف

يألهه،وهفنل،عههفءي،خههس٠،خهيفايدنه سلطا

مقيبخثعحنهمهفنلهنطهطلهجههعهمهندمل عطخه

صةحلديهفكطههههئههنتىفهنلننزععصعيط (هيه

ثههحبهننههمهههه،همعنمهنيبفصةيث،ذ ههههف

بسحيهههيوين٨ههنبصةحلديه.قصةة،ط ذخ

؛آفييه٠ىنهحملرهقهوهيسهسعي٥حخإخنق سميطم

هعهددهيمده(؛ه)سبمهمزدهوي .زتهي

كنعذعهاايلاببؤهطهقمعدأيبهههمي،،عه اهانيع

هأاعه،ه٠ذصخندعههمخمةفيياهنو ٠ربضخههه

اننكلمعهمةهيقيندفيء،ههآع دعهخنخطهو

علهعلخفذهلهيدقعلةةمفع دن

مقع»ق.،مف«مهللرفطيبعئ٠٥،اهمة،هعف مهنع»

حالهف٠قهف«وهللهيبجئعيفوهكمأ رتم

به،إمعهفههبجولزيهسيملههؤعههمهن ربضخههه

ىنهمبكهقههفيققأههلفوفع ئههيني

ذه،غيفععميوياهجنالفطذمواهتبيهيفده هانه

كمهفسضجدثلقدأنهثهطؤنللهاإعيخل.ةله



قهة.انسهوم،ينمهه٠اعع

وفعىل،عنيبوهدخم،وهممههموللابسقهه هتههه

مايهماكحهبيهتلسمه،سيهطوميأه ىنعي

دغنلهوةللسهملعدههمف«.ههههغذ،سيع مهنيبف

رهطغبق)خعه،هس،وةهجعهوي،هنليضعحنوهط مامه

كمهفب«هسه،هديلع٠قآقههفيدأمخهيةدهع«دنه سعهقي،مو

يلسجيليعههفقييهسةسهسظههه راهناو

٠إرهءهعئلامتهاهقهقاانهووذه.ع،يع

ضطنبقهسهفبهةامههوةلهواهيه،هم نط

«نايدانيهرهقفقمهرهقيبدمهخوههمههبنق »هنههف

هايمهيلسلس«نيتنيزدياديلاه ليجل

(هللعثلا،هطهمهأفمجهقلقمبأهخقهعاهسوه ديفم

ىنةفينتعدوهفوبدوهعلااننكله،عظ ه،دل،ق

مخنذقزهعونمحنبهههننس،ديعهةسهند دلمخه

ض؛تهاينممهلوافولايمخفهنميهه افنقه

ههخمنخدههدمخبهضدندضهنيحه س،طهخيظهسهعههق

نلهن،يهالخادننهقجهاايالم هنيلينيلهه

٠ضةهههقوهطكنخههللكلهمعهههأةهت اخم

هبهيبفكلهيدنيليالهنل،مقكنعه،ه اهلخنخطهف

هيلابزهلخهقمقالمهمهه،س،ف،ديع ههاخلمه

نلطيلدناسلجمل٠لف،فهمهيبلق هزهخخه

مقسابيهبهع..مهعقاوم«هههوطهرت

قق



.رنسهومةوههععه.اكءهع

دأهسثه
اهلهاععقدف،دوهلمخقهعمههحههق٠٠ةنعظ سهوكهه

.بهنألمليعنىن٠ي «ةمهن

،الطلهيهبهىلجلةهافمايهيبومفىلتظبهف ذهتل

دفونهمههههنهوسهمتالجطفخبين.وين هع،يف

هبهف٥يوث،ههقافرقمين،دهعقوهطوةأيه مهندمل

خفوه،بيفمهقن٥مسط.مهمهوهفالظ خ،ةقبع،،دو

مطهةسيهصهعياهلكاهردغمة،دههي هبهفمه٠هي

مةدمظءهدغبهيهليهنافتصهعاههآ هف

هنالفكففق،وهخهفصةههةهةوهنلقةلرهنوني ذيخهن،ده

رينههنمنياهههماهةهةوخقصونهلمهف هفده

يهيجاحهفولفىلنيهببه،مهوين مب-ةعيم

جه،ي،لهموسةبمهقبؤهبزلطةطلههقلق مهههههين

هلم؛اطواهفمهلسيبههاي،هعني نل،٨ه،ه

ىندمهعدهخههختهقفهقعهنامئلخهفممهف صهنخهقني

دنهمخعيهوهفنأهبيص«.نبهطذهنعيزطم هجثن،

ههخمملوحثهمهس،وههجهةيبههههعدغخهم ضلف

تلقيلويه٠عاطمهههيوىتديةع،هعذ٠س،،ده ..جيه

ئنهةعهق،هه٠قنخههيجاحكهديمله«متها«ذيبن .اله

ع«ةةمجهيتهحآهصظههه«هلاقعهليخا ؛قيثفه

ا،هظتهههمف«ةنرهيخهيدقنلاهقلقه،أقدده ددم

كقةهنهنفهممهنمهىنوهنمعلنط٥هأففقهبنو



قلح.دمزوسوم،وههمهه.اهحمل

ععسلةظيهيط
جيعغهفحأهمةوههمهةغهعههع دخمهن،،دعز

٠يةهعفذزهليعدحلاهنععفىنعيدننهه مفهم،ةه

تلقاهنويععدطمههععههطضدث،سئ ٠٠عهبه

ىلنأبيدهئعيسث
٠.د،هةعحعاه٠أكنخطه(هلعكهممل .ابه

.هعرفهيليقلقديباهههههجيةهةهمذيزيه مفه

تكلهمهدلقوسفنتيعبقندشمهوههلف «دريه

ض،هيقوجوههخندعمةههففظو هةي

دهيهسالفمهفهدفكغئمهمهخريمههاضهن جوهقاهط

مخزضوقفظو٠،ةنيدهلهثههعميهنقمهال النت،

اغاهدخمهنههفرهظيلهلةقهوضهف حمةمةفب

ههرللوههصهقئهعههقصخفهع ىل،ه،ههحسغع

ئقطمهههبآقخيملهئه،عظدههنهع،،دهع اينوط

٠منضجرييبلق هلهن

ةهمنسكه٠قنخههلل.ج-نيمهم٠كنلم؛ يوني

يبلقهسظهههق٠هةهة.ددنيءابهح-أنه مويل

ةهه.هقلقهنههخهه،هئ«هتليلمهأف اهنيزي

ضظيعحم،وههمههةعه٥خهفيهع٠ستهةعهفو مهنديليطم

قدههمةههىنيهقفذميقهفهف صههين

«هقاهيدهيمةوةهمهه(ددح سنوي

يأخهجصدأطهحههخلهفونمههلننههقه،،د مهف

سند«ههدسخهطةله)الهقهف



.انسهوته،وضمههعاععقه«

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

دسهههعخهههبهخفمةمففههضهنورتأثه ئعهمل

اعنن،هعهديوراغدهخههيخهفمنؤههفعلع ةآهطهط

«.ةندهوهذهنلطئطلمسقلجيلزهعهه هيحهخههه

دهس٠مة،سهنفيخهأوهههقدممليوام ديلو

معالهضوفةمههعماقطنههدعنهيفدكيسيد ذدخدبيه

سالفكام.الهالههذهلجيعههتريط اهيا

»نطهأ،ا«همع٠عمهيظثعفظو٠صده هتفههجو

ىخظهعمههىنرقعهيمل،عههأخسفواهأنه م،دغص

ععايمهههيوىنهيعوالف،محملمهاسيورطف دنس

٠هههبهتلق هطهغ

ديزطهءالعاهقاذعكغاهورنئهههعه هأفهةعه

عهمفمهفهع.لهمهتيدلقمبنهقههه ع٠رتيصقح

دةههعفمنيىنيجخههنلناهيكه .وهف

يويب٠لهمهديقنلهطهه«جمهاسبيل٠طم«ضيص مخمهفمل

اهماقاوهه،سهدكير،هقزضهههن،يسه،ه رإفنهنمين

هههحملنعجنظ،بعنصمههبهه،طصسفي ٠عنهظطط

نهئهيلح،د،قطقهنللهفهيدغهههههؤ .دنس

ةهقهقسدنههتلمعاركعمهاعهف ذاف

ععألغقعهبهلهم،دطيهفتهيهديهيملسمدههه يل

هيعةهةهع.دمعفةهئ،خغ.هلل.اهلاق .«هتدعا

رطام«نعط..هللية،عحملديقالي«وهل همفههم

مهخمغمدظقنهةمي،لهه،هزقعةلصوههلقني





رتا

.ينباهطمنءمهبمةاه،س٠طههقعنت .مهتاجهل

ينههثنيوهطيمهنأريهبو،مله هن،ه

٠ننههعهعويملعاخخييلبم،وةهمههدخههمق .ساه

ينيه((هماهمئحههيهكهذخ،هي حدمغهه

مهاسيو٢٠نههههخأقيكفباطفنيه ،ه،عظ

مم/هبعريتلقاينو،«دع.هوجهيعطاقم «نيله

ىبأت،ب،فني،هنبكقكهنديةيبدج.امع مايص

مهمهيقلقهيتعظ،قههقههةهقههدخ .ههقف

لننرتههمسحنيألج،،هيهق.هيلوفع هتس

«هتدعاعحعهبمهخع.هنسدخه،هقسيع «ةل

.ددسيدجنلع،هين٥،رقنيهءمةبههفهم صةخهد

هيالاومهنوةفثقسأييددهمنكئ حرئه،دمهن

ديص،اطهلسهخق«همه٠كنههلصهأهه هبو

مالعئصةخدههددسيعنيهعهف.هدنهعفني هف

هيليجليموههههج«يالخدفههخهطمجهف حه،مهنعي

ديعالقيهديع٠الهيع.يسن.«نيهيو اهنف

ةةيةهبخه.جلئ،ديهو«نانرهلبيهقربتيط،ه مهموي

عاصهفعرأجي.يبمةح٠مهدقحخلغ؛مهف ٠ج،سيخه

معنيثي،جهس،ة٠ة،مههين٠مههلطه .يده

مهيسهييدثهجهه،ةقهللمهخرظهعفظو ع٠رنهه،ن

ايدهملميك،سعههئخههاهلمهمهف فظو

حجخخقكهاه٠عل(،مفجناهكلفمخن،وق

٠قإندمهمههههااده،دهينعههاهةهلةوخلهو

عمج



قأقبوحدهزءهههوس،ينهتقهمهه.اكع

ا

دنهم.يطلرنسيفامهمهفهبةعقهادمة،ه،،يةطدهه٥ قههه

٠خينهقصهسةدهقسفعيهريطئكفغعه عههجلط

هت،نيإلنيمهخوهتمههملهأقئهل،هعه، منيهخت

.هههتامعوهثههإعيزطههطخدههههههع عهههنهع

م٠هطهقللىنث.هيهفمهمهليهود جيهق،ه

ههلمفدبكياهقمفهههه،قعزطاهضمهيعهه هظخه،ط

سس٠عييعنقهههبهيسديمهعيبب ةهح

حعخخطهبهفههلهسههفسنيمةوههم،س هبو

ئهةفاللههددننهاوقهجوتنههنههشهقف مة،هلهنسنهوه

جيهالقعهدنيامهفهدهان٥فق دعاسي

علقدنويهعون»سههيقههعرته،همظ معهجه

ل،يةهدهه٠٥قنقههعسأهىلنلبههيبهنةغ د،هخققهأدع

،طقهههخههههي،ةهةهه(هالممان .عيلط

مةهلمهههيبثههجالهئ،ععلعيل»ههزقكاه٠ههغة اهزه

ريهمهيوب.(ديلويلهااهقهىنههخيفدهو خق،عو

اهيدبيوع،ق،هةهضافيهقههخهف٠عههف ديزمل

مة،دهادمنقكندعمرفيرلمهخمه،هدغ نللخنده

عبهيزط«ههمهليهيديرنهسف كعع

عيمههتهع«ئم،قهلمه،سةط٥ةدفيهنق،مل تده

ىل،ءلهعمةفهههوعينهمئعاعفهنهمع مهمهف

عطقنتهيلع٠سفهطهيجيجلهفيوههي،دف



عقبدهنوهققم،سعم.اهلقوع .لعل

قلقهأنهيه،ذبطدنعفيلسوهاهيفدهعي ه٠ه

رقهثهععهلقعديمكابءعهنمهفهئيجمبفهل عطهههع

دهممهمهف-سوفاقودخهدكهئههينبطي اه

عم٢مأضحكههونتأقهلاليهعهههعهههصي نلظأيعهنع

سهةطنىنههطهرهمعبرتمهمههيلهقف مهههعع

دهنحهمهفمضنيمي،هوباهوطخ ه،مالط

هكيناهمحعمهجمف.همهنمفةسمله٠نننمممم (نويه

..عيلطدلق ه،عظ

ىبأطهههجنرلننيئزدمعدعهغعيملهعىلنضيب ءالع

٠ههت،فمجهتلقهياعئفههنتجيةهقمهلخ كاه

هودلقىنهنعالفصعتهبأيههيطهه،قمهين اهآنخههفق

ههدقفف،جنقء،دديوانطض٠نلنطقسمياين هلف

،نهئمعبه،نع«سوطصىبقنهس،ينههوعو هيقق،ههف

.هيرئيلجووعهخجمقهيهبه.مسيهج،ي هههلب،

م،وطه،س،د،وهلهركاههيههسيبنقه بالكل

الهفهدضاظزقخهرنندهه،عظ. دمهي

دةةمهعهثعهمذعاطقههيهخدعمهمويبقهإم «ريهمو

..هياسهئخيننعقآالفينرهطم.هيذقهع،همن٠طةه يق٠ه

اقلقتلخههينطاتقضيهنقكلمنديفمهفو هه

سظمهفدلغثلهعديعفحمخهةيلوالكةفح قهنءهنض

ععععقهه.هه،دةمهاهدنههههف د،ثهه

اهيلههيقدوفهههيزطهههيخق،جيهدخكطع



قعيمينرهيهنوههوم،وههمهه.اك

م،ديمغ٠صىخههئهطورهجهههاهبهفههنع٥قةهعكهص،ف طح

ملهمهقعسة،مهفيقةتحملومةوهممهه له

مه،مهختكهصفهمهتوحبخحنطمهه،قننةس ني،جهطمم

ذنخ،ههلطنهخعيغنههبعشمهفهىلجلمههلههقق «همف

الخطهبهقهغطسطععضيعيههئقلههه،هنت

هنهيئ
احنه،عظعلف،سهم٠ض٠نةهنمههيبهمزسهلةدهف

تهقهق

هههبهدلقذزءطس٠كمهه ه،هظ

.رقنتوجنهنهقآقمجحهكفدبيه٠،خههخ هاوه

تاقعئمهنتهتههزههببةهخقههمهه،ةهةجهلين ٥لخألفهع

كنةجنتهع٠أمههلهىفهههو٧ههي،،دوهئهخ هيمههل

ين«وهفمهنبههخفورجخهعديقهزه هبهههو

ذ/هفنلقوحهةكهع٠هعمهنوهئريةبحعقه ددن

ةهقخهلنهقهمليبلقلعدلينيهلنةندهنلقظيمن هتعني

هنمرهحمخهيهعيضعيظفابلسكهي،مف ،نهدن.ملن

(ةنميه٠يل،عغ.مهملع٠خقههنبطقوهقفه تاطمهه

جصجهتلقايز«هع

س،بةهمهههةلثهبه عخط

ميفههمهه،هيهههلن(هييلمني٠كنظوه ةتفل

سهتئمه،وههق،نصملينبدهمههههلهو«يتلمع يتمه

اتنهزطعهلخقههاهبرهد،«هنلننن،هط٢فنهف ة،ههئجة

-لمعوليونءمقعسلفمنودكنخط

ا

ا

ا



.دعنسومةوههمههسقعهقه

ا

ي

ا

ا

ا

ا
ا

ا

مخنذولقهنوهفهفرهظمدغو«ةبطققمهه

هف
معكه٠عدههنيلفسم،هههبكضذوهي،خههعف هظمل

سيوه.اننكلههمنهاليكلمة٠هههند حمةسهخفي

ه،ههنه.اجف«طونقسجعخنع .كنيه

وخهنيهن»،ئآعنماههوفمىلن،دهرلخظ رلصقصد

هنهبق.اهدحودط،خفاننبهههضعبدقنب سهعنهه،ة

ىيهمهيؤس،هئعههكلق،دديهت ريي

اهسبكالطقهتيهعخقه٢فطغجوعهه،هئل اثقهه

نيتههقه«ةمجهنتهقننخههحهقأهفونيتيمهو ميف٠هيمهتكهدبهق

«خمهفمهموخم،د،إعمهل،ه»هبمهه ره

سبسنهههف.«ةلمهيلي«ةمهي،ب،ععنهنيمههنت مق

ؤهخهههههفهياددوهنرنةهنعدخظونهئقثجد ة،،سة،نط

مهروطيبخهغجنقهقعأاهنهفطفاههنيميهفو سبس،سهف

«ةنوهاقعف٥نلمننه،هينهدب»جيف قههموهف

سلسعءميخريكقغهوهمزه٠هوتقهف عههخههف

٠كنلم،كقخطدفومهطهنطئهو،عدهمفهنيهه هنظف

ضمهل٠رتممهبعكةخه،سفايهريودوهي ٨قوه

مهمهالفهههسهلطله٠،،سهيمناهت«هل ره،،ه

مهتفلنطوبهفإحق،سرينيسمهريبيه رقم

ىلنف،هههي«خلا٠رجخهيبنرق٠هههههفهعيبعهحف عبمفطف

يجله،يعتلقسعههجلديلوقطيءهفم،وهمه،س ةلغأه

اجعهينجطق.ةيهي،عهخقههوب



«ةك.رنسهبم،وههه،سعاعه

دأيبدكههوبرعكضيهمم،ههعمهههقفو اص

ىل،عهةنخههفدوهد،ظفهه،هباغطخ«أيهطقف مهف

ععكه،خطرمخفههنظكلاللسفههفسجخقهقابو حذهعهف

ترئسهأهعولرس،خههرطعهف«ذقنت ،ةهتهف

نلهحهههههع،سقف،،عوهيفاهمهيههفةه دخههطط

الغهقع.ههفإتميهههغةقذق،هحهف«عوعمهعمل تيبمل

هترمليهاهاطخاكأز«نهخمفيمقالها«هه »جهخنههفو

عههيهمهسللي،قهعإنينىلنأيهيبنفسلل ىنحني

ننهمههاهمهف(هلدينغكل٠هنتنبأقهلمهنكس ي،عهخندفهين

أغخههدحابوسيقيو.الكفريلمهف هه

م،وطه،سيفوذيلطلميهف.داسو«ةط ضهههخعم

دفمةريهبادهيهفطي،فدخهينذاو مههق.ط

قنجهحهليومهلوطتتلعجومييسعيط كقخط

اهب،هههد٠،خهفديه،مالقاأهويف.اكمس كهجو

لهفجوظز،قهنيينسودفاخسهبورقح اله،يق

«قاينه«هقدلخهذالهلهمجخهنع ٠،»جيه

مهوذههرظبخههسأييدنلحمه٠هةط عطقف

السه.ري،،ههيليههققننفيهميعععده ني»قو

جةددهبدفىلنلمهيهفئؤقبههها»هخهطب،جملأه ةهإخط

مهخهحةفوآههههيمهفملفههبوجنطييهماودنخس

.
ااهءك.ع...يف»

ااعفنيه،ههفه،هق،قعتالمهمللههجبدوعناص١هفةبدلبلل

قد
ايوت.دقننخهع٠دووذججلهعيههطجلهعدهعههة



.نازوسودم،وهلهلهعع.اهحملقوع

م،ومتقهمهههههههلههنييهص،آطهددهههمهد«ةق اهمه

هآعهدفينههنهقعزقه٠قندف.تلقديلو سةأيبد

٠سفهتطداوممهيهلهنهبقههل.هعبط تللق

بمنةهك٠ه٠ههيمهللهملهفجوم٠هههينمهدوضجل كخخط

اهولمحديوعهقهمهفبفههتهتخيف٠،خصهه دلقي

اهلةعهمقعهةنبههيسليوسبقهي،حهلهه العث؛عه

ديةيقلفجهل«..جامدهعركعئدلقهيهل «يقب

رمهقه،لند.يتمهمءموا»،خظقهعالقه مصدههطعه

٠ونتهثهلدمهسفههميخحيهسبهه نهه،ييسهيبهههع

يةههه٠قنخطهللهمبهف٠هقنخههي رصدعه

هغذتعدصة٠ةوهف.ولودنيهه،من ممق

رنهنطهث.ههجوهصةخط«.اب«لهيحخطاق دههقسف

ده٠ههيطهههعنققديههءقحهقك ىن٠هبجههسأع

.مجملذموسعهتةههلتعهعه،ييند ةط

عسيه.ي،ة«هل.العقلقسفخقماللق هيييلينههف

هسعءهههةبسنووهسحيلب،هذطهيه ٠،د،وهه

هيفدهقهيزطه٠،غسفمحعهدح«كوفدس مهأنه

همومهوخطينالكدينعاهيقفديسو ٠هلخهي

رس،فيهويبلقنيقيوي،،اهءهخقهبفكقخط ،هسههني

ربهخعةوأعدنهندمفتجيجهةقزسفئسهععمفديو «هلا

دينهخمقفدخمهملفوضحدهجو-حينم الةه

دسيرطهه«ةدجب٢خظيهفهينيبدهعي



«ةج.الءنههمهنوخنهومهخضمهه.اعله

ا

ا

ا

أ

«لهبقحمسفعلهلاؤنه.،ههلمحهلملغ{هبس بخهمهلهيزب

هسهيجدي»رطهقهفم،وهلهه،سهيخمف يتلآ

خع،ههمهالهنوسؤبكفسونيحفروغ. الهو

ىفهطمسح٠ضههللبدقةمقيلملعطلهينديلح عههه

خئذبهيهشاساهسدأيبدةإنيله،ركةه ىللهق

مهسيديينهقببدتانيجههقهطفمندهني ثههه

ا،ه،ئلك٠خهظقلاقوحخظهبيهلركةه ه،هلق

ضحوافئبخهصو»أفرننههنسفجيمهلههنههقق ،سههف

س،ؤظقهعةهيبنووخق٠طانلاالوهجمهذه سينايه

دفواديعرب،ص،طهم٢آههف.خعنههع هسس،ه،ه

ددهيهمهي.عابههد،سونيهيو مل

و،حبهوديعس،نسهه؛خهوايلهاعضطينه سسثقهه

ريبهلقلغيصةخددسيمقخئأنددخ عنني

ئانههعةههيدهع٢آههنعصلقومه،ونهع «ةرهاقو

هعيبريمؤنتنقمهههع»قنمههمهههاه٠ .دهس

الخط«ههاينمخيزخهخهه،هحمذممله كلاه

جع-قمياهنإبههههندمفهلنطثهفعسقطهن،أاهم يقنت

خجلهبعييبنوكقخطسنهقه«لقوالسغههثيوأه »أأل،ق

كقحمل.اعرفهههعهخلهيرهحملهمدجتوامهل ةنبجو

همح،أمنهه،غقمهسههرييهتهئهه ثنتمآهنت

ههظعزطسمههةعهه،هءفعدفديهبو ٠،ةعطه

الهطظمهف٠مميلعزههيفديع.اهنيبو



روسرنسيوم،وههمهه.اهحمل٢كهث

يتديقعق،ههحيآوينه،مظلد،قط،ميهب،نت٠خهخايخيب مهف

اأضطلط،ههسقمههفهملةيءلههيهفسلهعيهسيئ جيتخه

هنيه،هندمجنرييسعهين.ه/هلاقمه اله

«زهمقاييتطالهرب٠رظملمهههعانس،هيو جقندق

جبهجع٠ينننجةال،دتةههي«ههيههع،يع دياه

عرهفي،ق،عبهخضسهيطهتيجمهجيهو

قههيه
ىن،خوذموعءاهمهم،٠مههه٠فعل«هه

.ريههفسيهوهقطئمومفهمههمةةطةمهلاب..الهو دلههه

سخهههدحكخخنخطهفدضف٠خهخ،عههعف ه،ههنهقه،لند

يهنيديفمئهجخجداعب،هفدهينيدعهه علطيب

مه٠دبمههههيلةبهقلحكخطهساه.ربص ....ةمل

يوخيوهقفددفهبلقبديليلهج،يقيئ-له دلهنه

«تندف.صلقاهةكاه.مهمهوهطف وهنهههل

حه،بههههسمهسيلسهجيأهعنا،ههنسخيفا النخدهه

«أعهللقابهرينهلوفىنهسيهتلق يتههلهلنت

ريل٠عهطمفوهذهيمحهئةنيصدلقدسف ٧ففديه،ي

ديلمهبمهااهقمعريط٠خنيههثطم،خدوهي حخهففف

ينماريلب«لهنيمة٠ههمههدة،جنسيهديب ىده

همعديلوهههني(،ةضحمث«خجدب هبخظح

ذفففجسههزهملهمهنومتفهعتلقو ئعلشبة

ديمهفمهدمتههخهعملني»ه،ههمهفهوضح ؤسخعع

٢ن،دمفهع«مهادههيبلق٠ه،الرنهم،يو



ةنكو.نهسزوسوم،وههمهه٠اهع

،قنتنيه،هبةوههه؟س.خثنمههوهمهقههههمةوهممههح اهمف

قههوديق«مهللكيهدسه،ةلمههضيهدي .ناذمه

هعكلمهخوحلمهههبحهئلبله/هديعيفحهطغ يه

نلهئةمهمتهاود،،هندمفصنيآههف.تلقسفأع،ع ،دهقمل

.دةخخه(بهيقحفبقههفوانهننهه،لهل مده

دي.خنعبهيهي،فاهلو«هئاينمةميهفمهعنقت سععدهم

ذهقيفودظهخرييهمعهكونألبههنهل«دف .همه

بنبو،خهيبمهبنيبب،قهيكههههنطوهغع دنه

هحئلهكقاطنغهمدظخياهبلاطدعغءهفىلجلخح اهنما

مةوههمههيالغليهزلق..ةهكاف«لهيرينو عره

دهلهحدههههتلفيددنديلوعمنقهعه صلخيو

دثةنقينبين،هطهواهيفذزوه،هه.عقي عههص

نيآسههدحمفععةهويخقععديه،٠،مهعن ىل،هبهه

هبهليبقهرفيلنيطدوإنيؤلهههتكلميهقح هي

هيلع٠يبخدههو»هخعطكنيفونخعئف ده،وحلمهه

إعوهه«هثحبمحرس«مهنعمهلواهمه مههننقهيف

هبههههديلمهف.بدوسه-لهذموانيندي ديئههل

متهيهنيدسعيطهعخي،ثهصيله.كابليي ديه

ههه،ل.فصوني،«اننخه،ههب،يبهه..علودهههتيوت «خبط

«قدحم«.لمدوهععسوو»،بهةيلا اهنأف

هنيهيديبجنوامدت«يتويخهيزلحبحب ني،سمه

ذ،ههههديلدي،اهىلنحلقالخدفذه،يونطهئقخ

ا

ا

ا

ا



مقعرنسهومخهههس.الهوض

كقخطدنط،ههفحرسوهامعاهعثكمي٠.وبيلةل بخنو

سمليهديههنكلم،وطمهههيخههينه تلق

قلقيع،لهعينيروتالهطق٢هدهمهطغهع .

دفوارييبمفجهههمله،هععه«مق٠قنظه يهنتف

هفىقليجخبهنرين،رلخ٠نخههيدةهبد هيقف

اجة٠ةودةيهععانهف،دلانه-جمهوبن صقو

هه.مه٧هههلدلقياههيبنتدق«همهف اليكل

رهمسعيطهذي،يههفديعسيفخهضع،فديع وص

مهفوملدقعلإعمهلهديعنوخعف«مقىبنن٠هع ئتهنمه

صعظخهههموجنانططخمهمهيمهيفهبآ مهخقهخهسهخبو

إعمهللوهطوذهذهطهفالثممدغخك قخمهعف

بقدم،هالفدهدهدغواليكلننه،عمو سأيي

م،ذسسةهوم،عههمهفعع،هويلندالبوقأ٨اعب،م مة،مهيفهو

اطفهيلهوده٠هغعههضعمههفسةهتههع مةينمهه

مهيفكلهتههس،هعلهعدبلم اللنخ،عم

ونييفيءخههفهققبهههةونيخق،عقههيههه بيهو

رنلجيليضخهههفحكنههئخههرنعمق،ععيلغيه ىللههطههنه

مهة٠ةينهطودخعههق«وهلسهنهاديع جيهمبيبهمف

بطعو«لطريخبريبرنطهخفئههف

رمآههههيبلقديلو،اههههفم،وحلمهههاقةيف.اهتاينا

عذ

٠قندفيعهئهيهينكيناياللاوا،هةهع؛لعهققهههزق هاق

ةيموقديلوهيل.«.تلزنوهقدههخحدههو



«هوق.رنسهيعم،وطه،س٠اهه

طع----صيي-عع-.٠-

ا
ا

همدهوىغىب،همهنمع،قهقع«ظيقيلدي هالاق

ئجيهتنهام،،يهههدعنللظيهسقدقه ديص

اليههايهعهومهقفوب،،ههصمهفميةطنت،،عمبهيتوق دجب

مههيوههيفةطقهعتلقسقهجلذصههيلع جخغي

بطعورقخط.ههجوهصةةطامهلابريس ةيمهف

«همذهيو«سقلااليهقلقللدضفديل ٠قتقمه

رسفيجاموقديعمجاهم.خهف حمه

تمل،هلهعهجدهعدهفهلجيقههل.هقدأخغخامل ريني

عبطيوكقخطىلللهسودهنهوهنيعهلنقو«لسه،هيه .«فاته

رل،،مهظفههههملمهنمةقهد٠يلهقههأهعغق ب،خظق

ههةحيدمهعهقلقيم،هعههلواقهحبه مههههفو

رهةهه،هفههتلقارباه،بخهس،مما،ه ينعيو

هه«هلهامسفيطيتلننصة!تهقهقدههقه ميخي

هنةنييرهعع،ناههنهفةأهععمهههقعجيععهف قنلهنهط

سعنط،ه،مهطقوهىله،عو٢خطوقخمههف جيةيقه

اغيهعؤنسخهقه٠ةبطيننيعمهسيهئهنئمنع هعذمثهف

هلةعدههههسقهههقوهقةلهكقخط«هط رسغه

ئهإقهقههلح.اعبتيدخعحسيطيةإعمهيهه خعفع

.طيمسرةط«هجوجلقتلقا.لهج محعيهعايب

،يهيلهيعئجخندفيهينم«ةمه٠عاهلهئصلخ ه،هوهيع

هبآخمففهنهههخههمينكقخط٠ه،عقسهعه م،قضه،س

نهلهمدهموملهخهقبقههفهعهف الال-



رقعةظههنهسوم،وهههه،س.ىهء»ق

.
سبيةهلهسههقهوهخندهالبقممنهههفدن جقبنه

مهطهخه،لهيبأمهيرقفسة،مخفونل» ينقه

ديعقهحتةف.ي-فدهيجيهعرجيمنق ىعه

يههقفهيع٠هخعبوجنيههمم،،هههتمصع ويند

ميننيدنخلهي٠،مهنهديهههحيلهوخطيفاقطن خلخه،ها

تلقايباو.وهلمطلههخهثهينكقخطميقنو خععثو

هاطذهبىهسع،هابعهيبينذفييهرنععلههفو هتم،،يةكلهه

رلبههيبميفعهنهقملهفالهومهقههيهسععديهين ٠همهتيه

ديمحنهنيباهنوعنيمعندياع تهنيليةطمههههههو

قههههدعوبكخخزضهمايذهب عنقي

اقظيةيعدميديبع«هجديتهنبينص ظيةيلهه

هدهعادعه-هندملديهساعن رخفب

اسبما«هجونلهدي٠نهخعموبي«هدص ٠انت،قصنقخط

تهةومتقهمهههههلديعفهههخعهوكقهطه هيقل

تلطهديمه،هتةههله،ةة،ههيهفدهي هه،ص

دةضمهوكيجوه«.ايتديباهيلتلتقو عمههةوين

جنوهدبينزووطأهأنب.تلقسيخقهكمص «نط

دوهبثهعلمرهيجمخجهههين٠مل،ه ود،همنيه،هند

همهكلودميج،يدضفدلل تهئجهأسيو

اليلوضحسهي،ة«قهزيهقفخغيدذههيه ربيو

دمصدةطمهوعةفرخقس،،علزوهديبههه ههنهعهند

مقحجلزعلديب«ةديلوهمهع،فيو

ا



قلقيراقعدعزهههوم،وهلهمهه.اهل

نلهنؤهه.اهمهودفوائهصمهخسهينوهم٠هيههطف هق

برهيهكاه

قه«ق٠جلجهسنيبط

هاب«جمهاوحدخمههكهخهضهنةددق ٠تنخطهع

س،هههمههويتههونتدعههمفوذةل. ععههزد

نيليهسةحلددهميدهيودغمه،طلبههمزقي ريطيسو

ةنهاليديهىلقيكهاليجفءالإله«

ع٠ةهط،دع
مئىفهقفه.تسةهعينديبننمهقهقفعهخم

كةمفنتهنأدلق،هالآمهلمعقلقرهشالملمإمه،اينم دم

ي،هتطداآعهمقكهفهملق«جديا..هملع ىنههيل

كفخنخلهفاأهفمهلعلدظمه؛قمثلهع٠هنظهف صثنيل،هههنممهت

ديب«ةندهونههتههاو سنق،ي

ا؛فههسهصةطلاهالدهجيه؛قبم٠لع ميفهتيبد

رنطدنههطهمهن-امينبهنةههقعاقمليهليف ٠

الهاو.يلسعقلقاوادساووييمهملعههئهذجه همترطيه٠دفي

عهيقهههسهخينمههملدنهليففموكلهت «ينيه

ههيتسسمله،هيلالعئهيآهههيءنقخه. ج،ل

اهبمهانللهالملنههلقيكنلمهخيل-يدههتجح قلق

ضةعخطهينهبوهمةوههمههملعطههههيلعينيه يه

ومهكنهههة،يهمممبهعههونهلت،قحمهقههالذ همتهحع

،أنييحهلئهه،هميعهههرقفديتهلخ؛هكين

٠
الق

ا
ل

ا

ا

ا

ا

ل

ا



.هه،٠قوم،وههه،س.ذهىه

٠لع

سهحقهطههاغيهم،وهخعحةط٥لعهفدأنهغ دةكف

وتيليسطل«خهع.ىففلنهنحنهيلههي،غه.رهق هع؛عغهع

.هملسهعنيوه،ومتقهنيدهمقهطخل هيع-قبل

دلقينويم٠ضطمهههباقختديملع«يههبلدهلف،سي ربه

علعهعةوهههخوهلههسقهنيوعايقسهفههع

هس

د

كهحهبئاهعآ»ههبلمااههعلملهل

اظعييهه

.
قنخدغوهنسأهتقوهعهخملقحنيويهوحهقم كنخهفدييو

.قءقؤعلحلزئي

،مدنبهاوسن

ريص،وههمهه«ههلوته،هههه،هخخطهحملةددق

مهفهمة
ههههانغرفينيبخيدساللي دين

دهههلهو٠قههسهقهههه،خغ٢فييه.اهلهأتب عسقهلاظآعمهه

هجيلدخابنتهههتداعكا..عضيو همههنه

مهلوهله،س٠يهههفيبهبخايحخعقهخداصمل ينعيو

هبهعنههههدوهيإليمهههيالهرئههزد السغ

دإنيهمهدي .دوه

ديقت«هقظواهنع(هيبنفهيديلم،وهطههس



قهقةتينعاهخجملأومهخوهخمهههم

معنبطةجدههلتيبسه٠ة،هةقطقاهنمديغ

٠دنه،هحينيهسوهسفههببهرين٧هي كام

قهن،هههس،وهههس«دوهياعغهلعيفديعب هخسههزههلسنه

بمأميواتددح)مةهسهمفهللهمق( ميأه

طةبععينن،سم،آههفسخهههقل،طهليهبأقعه دهده

إعخةهةهقههر،،ههةحمهيبههع٠قندفل ا،هقه،

،د،يهوتدبنم،ال،نعميأهكمهفربعفتفع دهههم٠ه

اه،٠أهعهيهعىبفههههأيه،ونق،هعاهعم هطو

ذده،مهمهفهمدهميومهنممتتههه،ةهني لطع

ديقم«هلعهودعلصههيط،غهحعغهمل صقىنعن

سآءاق(رهنوهويسخهيهصيعئهجصهفع

مرهمةو،سوةههمنمبهم ةط

ديقثيدحم،ةلىبفتقيهدمهلاجم«هل جصهفه

ريةهدهمتدكسنظههفبميديه اهسقنهاه

دعدصههعلهب٠نلنهئهم،قو«عنما،قأنهع هنةهةبه

.يالم.ههقفهجياتلقهيلههقهه هف

،اهطلقهجمدعهععنوهضأبهدعه،هإع مهي

كه،عهدينسسهيهتلههنمععم«ةنده هتيدها

نهسه٠هياودخنديلف«أنه٠اه،دونههنخههط لخخنخطهفهع

نههتههثلإهتهيفرييسنهه،نهريانيلاو ٠مجملهييخلحم

قن-هلويذبهخندفدهعووثهه



.الص.ههه،٠قومةوههمههاملكت

سأيي«
قغنف«هقدسععاننظهنمهخيل،ساعبمدةقةب مخظخهي

ضةهههققاغخندفلهعدفبدهقصههيلس ٠قهه

عخهلههليههلعلليئهعةةيطتدقففههه ع،ي،سظهبهه

اجهسق.ايباطخهومقدلفهههع ٠هإعه،سه

عثلينبق،لا،نهعةهجنههبهههظهوةهقهعط بوط

ةهحدهق٥أنقمفهةيدناسطةدهعس،وهههه بىنهضيلع

اليقدننأقيكفعهجلقدلثهفكنظمهف سهيهلهل،سههمههو

دننم،دههح،فدئهيطهت«أدها اهقف

رلههفكنأبدع٠خهبغهدغاقهههسبقعيو ٠هيظهني

نلهيهفةكدس،خحهثلوهطغكنخهع دواو

دإههها.دهدهيفهليخهصهفىلنهههب يتديقع

سه،همهههقيهفهرقيئعمهلف

٠مهخوهههنمبةهمهفهخهيث حخهف

مهخوهههمههيوهةطىلهمهعهو٠كع،ندفىلنظههف كا

اننكلءىففهلعمةكعاهئوجلعهه،هزدئه٠دهههي قق،ط

(همعطهههةإيبدههغقفعمي،مهههوامهيلي دع

دصهأقههحهيب،كفقهههههأقيع.هتعطقونيي، ٠،مههب

«عنملمينهحهي،ه،هنعظؤهءعظمئخخهمف نمكي

دههبنقههههدي،انظهفههههفاتايددجلخه ديل

ععمحكةن،قسههاليمعلخففي،هدينلهلطيي،معيم «ند

معننهنأههفاتسةيلهاسض،وععوائج؛هدخههف



قعت.اههف٠ةوم،قه،عه.ذه

ا

ا

عهعههديلهىلنطجدهضي،جهبدد،إقهههفالط مني

حهخيلن«حملوقضأهىبإيبليينيهءهههن(هل لهو

اقغهينمع٠رظيمهمانةمهمهيةق٠يفهقه، دظيلععقهف

ذموكن،خه.يدهموقلهىلأجفةعسننم الجعاه،هين

عع٠ع.٠٥مبنللظاههمهبدهئبذايعدمريوه لن٠ه

ربفهيلسمه٠أمهخلفههبهنريطهفهه،هري قطن

رنلهئمهلغة،الليوههيهعاو«هنس رقلظيهم

سخقاعكيهدهعههيفةهههمهفالهثع هصةيلتنه

هتهعهديلل٠عهليئهلععنايةلط٥بخخا،ة بهههغهيص

دس.دلخت٠مهههفف.ههخلهف لهف

ي،جأ،طه«هلهاكلففببطم٠هههههةتأعهه اهمه

.دفوبههلهه،ه،دنج،نرهق.اهيلميري ٠قةسف

{مهتطبه«يمسنميجاحعه.دقعي هلوه

عهتونوع«او.٢لطهحخهوهفينهحعوهفاقاف يبةلنتلف

هيكيبهللاهزهوهخسه.نهاعهههحجة، ،خسب

ي،جمخحملم،.انوداطنفههتةعئههههحخهب .كل

ههقاملهع٠اهوجههو»جأودظصإعنهمي، ةفخل

يهةههف،خيفهلالل٠هزفهحوييطههههجديف به

جزفعمفعةظسزطهءطانللقكيلهعههضهدهجل يتعئه

سنيوخنىهفكن،جعاالقنواننفصديبعئع .عبسلو

.يبلطةيأ.٥يوكةعئركعي،خظري ي،خظ

عنمإاهتضقالط؛عحددهتوةهىللةعئم

ا

ا



م
اجةههوصهوهه،س.دمقكث

هطعدخههمههفالهمدث،طوفلهفدععثلووط .

ذخهو٠كدنغديلرهازلده،يعههفمتهمهي حه،ط

مهمهفهيعس..كفنت٠عضهفتهبقهه ربقييزهي،ئهجلعهقباطمعهطودهسهفهسند ا

ي،،اهعنيعيييص،آزهخهبأدنيطخقفههدقزطهف ا

جهنةههفعههييهفهطههنه،عنقهععفينهههههين٠عمن،فه دإهمف

هلبنهعءقلقيهلط،مهخيزلةهيهخههلفنهل هضعب

هصوهف.اهلاموه«رفخصهتأهبدالننهعه هه،خهف

جخهههااهنماليكلانت،ععمهمية.ه،هيبد رهقو

هنيهيفظظهعنهعكفيههيضبعيهههعهص حهص

سيهفهن،هههصهمهيهيفحريهلهذ دطهمههل

ليقيمهههفهفنيعوتلقديهدقخب«يذ »هئ

يقبيسهه.فرهعم،،لكعمههنهعضهههعأهههعق كهعو

٠دهخهلقلمهيهفمنندهيهز-مهدهاعنو «لقع

ههلنهدهعفاتلحهمدهبدلهوفيهو ٠،،ههأدهفع

اننهوأعاعض.طبهتديق ئهومههو

خرصودفبهحهفنلههسهههئهمهيعههيهوذهي ه،،عهههو

همضهلقعقيهعدإئهرهفنلتيظهفاهظقوي هنعزههع

يملعوهفههه(ههؤنهقخسغيلعفةقبط «مهتمق

ي،عههه٠هلهلنديصب،هعةماهىل،خهخمف هئيصهط

مطقههههف«هتمهوخط،ريلئنهي،د،أإاةحنم يلي

كننيفاقلطقههدههواهاسعععةئههمق



اسهخوخي،هههةين،نفخيني.هلتقيلوين«ليه

ا

«هخو.اجة٠ةوم،وهههجعهه ههخعه

الهثودقعم)وههعئخعجءثمسعهاههج.اينود

هههفظوانطسب.،خسيدقففصه،بده،صيخ

خبهههغظغهكي،هقسهأبهابه)صههفسلههل( ليهس

ظهههف.ردهنقأهكمهف«،هتةهيهنههف

ههبنعقهه،سهقحملعيف،هقهن٠مينىنعيوتاميسج وجمه،هل

نهههطبريميلديديلههعبدديه٠عهمههينحوب ديه

بيسزهذهلبسفمبحنمه،خسءههعلسع ،دوههع

عههنم»ط،ثه،د،وهئدس.هينهديعليه هأمك

،وهئدمصونههه.بهيه،و«ععههجو صقنب

قلطدوهيديعد،ههنديلوالطوينايهنيمكب هضهتطةهل

ي،ه،سههلع٠أهللهع«بدنو٠هغعه ري

ديابوهقحكفود،،قسههريي،كنعجهزتهي سمهخن

بأ٠هفسليسخهؤوهههلنهعيننيح،رصنخي ئهفهئ

دلثهمه،نتوةلقخععنمهفتيه«.اهمهفنيطو رهخهليين

اعنم«هجىهفي،هنسهقاثبجهلىلنلهنرليب

.هتبيههطةهفهقحدلقاثضاليمدمصودم

مهيليمتهن..اهمهفمهنوةهمههايقههةسهمنمبهدف عه،هينعه

٠دطهههميفبوهي،مههيمهيفهه،هو ذه

سططص،وههمههةوهوكظوهفرطنيهه م،هخهه

هبهفههتأف.سههو،هةقبطهواهنفةفيرط مند

يكههي٥قعلمسدفع،ةعىله،عقههلىنربهقيبهدو



ا

ا
ا

ا

ا

ا

.حبهخ٠ةومهخهطمهه.ذهقحة(

.لمحمب«هنيبوسأيياقنعهههبوهاده٠ي،رهننهه ٠حق،ه

نتوهإتعخانهعةقلهنعبنسيقيذهيههجع نهيةحع

ةلهامهفيريليياهجهنةههفامنأفاليه هعةخغ

هثيقههاقلسجحمهلهاثقهح..يبو يلداه

عجملهه«ين(اوبلقنامهندهع٠ةفةهه هبه،ههع

ءقعهيينرسئدع٠أمهههخهههدههنق سهأقهي

٠دصعهجوهبنميلسدمهئاياف و

ثجعهخههيهدقعىلإطدهمهقههطيو ييهههههي

قفبههميتده.قلقديهههفاياممهي هقهق

«نبههخهعهأنهه،هلهههيفههسعه،لندهي .مةهههأقهفو

النيهه،هوهيهمل٥.هبتدهبه،خط«.اي تلق

اظغطيغفئمدهخعزصظهاليلققلط،ههيتديفهه ٠رنقينهل

٠هههههيذخيوخوسورهههقه،لءهدفوأ ينهم

مهئدمهاهنمهيهرنهههههعقو،هههي ميزه

ريحهويل،هذفؤعؤههههقهصعهأيديلاب،ه،و ؤلهاي

دعسزهههمهةخمبه،هوخطمفديصمفهههه سفعزمةه

س،ههنتهيةةفهههفيةطدفو«هاىل،مهطههنلح الها

مويكريوهههيملمينهغع.هبوهمةخه كيف

مهلطهي،سهاهمهيدي،هقفهه همله

اهيفريهحجنهيهلهد،ةج،ئابيع٠هههذه يجا

حقهههريحسهأيدالنةو.لمىلهل،ذجه صهههقهف

تسأبيرظثيم،ةعوهط٠جعثننةهه



ملةقعقوعع،٠ةوم،ثمهههم

خععزنه،موهههحه«قمعودنهمععطعزهه،هفههثفهه ناغينيل

عقههههف٠هجنيءفعففهنافتمه،هنط،اهثياهل،ههع ريل

مفسههعهخهخعديمينميةاهطصللهسط ئهرفن

.سوييعنمهثريطجصخفملمهعيطديع هط

قهةجهقخلقهه٠انتأهسديههبوهمدهديأهف هلمكي

هبهف٠هنقههجسهأق،ذثنقمهعهههدهس عغقهه

هلسذرهنعدي،ا٥سيق٠قزهليهي.ؤبهقهي رههعقك

يمسهغةهطهيهه«أ،عليي،د،وط دسة

مب،نلهئوانمهىملذف٠نننمقحخهلصعطيئهه ىنتدطععه

ههمنن،دمف-املكنظمهةه،ه٠ةئبهدلنفج هتعن

ربنقههكيههم،طهههمفهدةهمهمدةهلممهقهه،ف اهيل

حديىنههفدزنلهي.الهفعقففوضعودقو ههخههإ

٥ؤةلحبفهههف.مهعمنطئهمهفهقاثوه،ة ت٠يعحنخالعلف

دوههلتدهسجيت٥،هفهبهقهزهههق ع،ةه

٠أةلهزههههكناهباهرتكذهه٠ههي مه٠مفي

مهمهيههع،ففبنقئاإنلهديهلهتلق ربضذصو

نهل،،بهههههسل٠ينهئ.الهل.هصنو يهفهه،هدو

مهمويديهافةدمب،آف«هلددهيو.ههع،ةل هغهد

ذهيهفيتيهوأعقطف٥.دوهاتلظوهئلهح ديلو

تةظكههكهعةوعمههي،منقةقفنوي،هحبهه ديق

دجسةقناخق،عهيباتمهمهيوهننقه،ههقوخهي هه،مل

تلقسفلسيهارطه،وع،نهعاطههماهضنا«هلامو



ربعه،ه،هلأبسهخوهلهههس.ذهقةإق

.عم،

هبه،خه«هلديرده،دقهقدنهقشوىفهههو ترهبو

هزهنثمعدفهتمسىنةعحمل.«قرفههصيوذاليه قةقهتحعجج

اهيففم،ينههه،سودلةععحهفكنجس٠طحملةيؤهله عيبلص

جيةسخهنيهيععلنةقانيبدمههلؤمقمئقه سهطقنأههف

٠عاجهفهةوه،ق،حالهدهههه ههمأظ،ةسزلو

ذيزط،نلقهيه،هعوهمهيفةلالا(ةينيب ربهه

ةهطغمرهني«عيدوانههوننيعقهلهن مهدمب

دههيةهلههيعسلونهنيبئالنن،هعهواعهنةهه وسام

،ؤبهنوهجدن،قهههيقوضحعههئمهلطبب ضغهههقف

وضعللديهريضخخهههخههع،عخطد ٠تندف

خقوهنهع.بدره٠هفهةجهديفيبرتقيو مهم

اهندلذهلكعم٠هةلنتذئمهعهنيفاهدهج «به

همهفههيمده«ةملبهدعنعع٦مهيه ععسظززس

رعنهحةقاهاه،٠ة..لم زظمميه

دظةعقه.هلورطفاه،ههههئ٠هعىعينيغفيبوه ٠كنقيهك

جيةهإلوهيل٠ه،يهيهملع.ديوخط.ملويبهنةو«بيدف ةنده

عيةيلههدنهدفويوءجخخقمفهع؛إظق تهعف

مهمههههسفع٠عنخ»عولم،وههبع ةهنيقهملأق

»،قههسععمقالفههعئيألسجداعبمة عيةعهظه،ههي

مهههيعمله-دقعنيلدهعهقفذعثه م،قههمهه

٠عهههقدطعرفمهقههوخوهنله.دوهجوجقةههه نلعهجوهف

،ا،تهطهيثهلتلةمفعلء«عو»خلفهطهفوعه



ارأ.ج،هقهصههههه،سها

ا

ا

عععع

قهيهه
.تلقديهههفدصملصجثنن،ههواهيف رلأطمسةيههتدم

ههجلهههعحهمرفهههخدييتدله جاه

هطخهف٠هيععنسغ..هيبدظغطهؤتنلهن بكخهثهع

همهيدلةعنت(هلسأ؛ظق،»هتعههو«.بخنكيف ري،هههعف

هساعيموماتهيجونيبنلكهقهنادفة ..عره

قةسينف،يف٠سهههل،ة{لجواقجقهنهين ههههخط

٠قهغطهدهوهيناهريناونع هنيف

هبإهههل٠كدنينه،خقفهيجطهذنموةقودونهرنقمه، م،سعع

الهنمهيجهنهندانينلهقخطهيتققعمحع،همف ي،ينهف

(ةلدينظكلكنغوةنطبمودأ/ويديفو مهف

.جعلفمندلينلطحيريدهنحههع«ةنربعذهنه .

رقئنقههه٠ههثخمفييعهزطتديق«رطعيتحاهملق «اق

ودقعيديقمكلهريطديهقنننط ةوخطمف

.ديعرتههنققايهنمي،هخطبةهليمريني حقلي

عرلمهوفيبدظقههالأخجههه هعاق

٧يه«ماعاهديلوض،ههمخهس هنبهمهثم

العفنينطاناديوىيهجحودقو نمهننهعرهههيبق

قعهعمبقهطثهالهقههيهسيقذمو الل«

سيطمةمههعهيايبورهنتكص تهععل

هبكقنههع،ي،دن،ئيهككزونهنئههمه«اهيع لصو

همديقتهئهههههف«نليههلزهه.صسه هي٠نيي

ههمخهيايومععدلأط،عيةذخوالهم

ا

ا

ا

ا
ا

ا

ل



اعاين٠اج،٠قوم،وههمهه.ذهقةه

إنفوديفىلنلمدحخهفدةم.ط«هيوهننقهم٠عه،سف قجإيجن

ونيفجيرننفيلقنونيلسيه.«مهلعفدقثضيب-ف اللهعهد

دونهمهالقههه.ربدمةهني٠هخج،،هه حذيمههب

دهجعزط.ةق،نيهعيفريهمعنذهديق بيههف

لهدعيضميوم،ملرهةعقهههههىه ٠لهننجد

ىف٠ننزهةههلحينمنتاللقمهيبسمئلنأههههف ةغوهف

س،طأيوهه،،قط،همهياه٠هههاليه.قفتيال مهموي

ديلو»هقهينكنهرينيعق،عوةوهقاضيف دهس

،ؤنسذهنومققنطهيهيهلينياتثهةهههقهاق اهعفد

مهفذعهعسهوننميهييهقصوفمهعهو،هديو خهخو

ميلم.ههجوعملقنطةيهامتاللسجيلالهاللم اهمده

.،ختهخرطةعهرهنفةةبهرهس،ذيهصلهه اط،

للهدوسددهوملرمند٠لبةةجل«هأظق٠يتهزعنهسها انه«أهقه،

كنهأه،عدديزيسناغيسدهجلمإكخهئوانقخعها ٠كقننمه

ةهنث،وخقمفرهلخنتعيبههيبخثفهيجن ،ههلخين

زههوهجعع.حتفلوكيهذ٠ههديل ذطه،هع

ميهىنيهيووفد،هخهقهح»طألفبهه،دوغ مههايم

ين٠هطقهملانقننب،«قوعءمههني. هه

ميغهيتههةبآو٠،سقمههىن٠قهخععلنل،خيه ينهه

ديسوهياقنن،،هنلب،تلهطلغهع.مههتلق جإخهف

٠،ينتههريليهلديهعع٠سيتههخهيلههوخئهفع ٠هتلنية

امهدعو٠هيظعهيبهقطهزهدف٠خهخطعمفدطةعه



«نمك.اج،٠ةبم،وههععهها

يي-اص-سيجيا-ل--جيب-يععيصص--ييييبجي-يي-يسسا

يقلق

دلهههجيهههفي،هتههقجعهوههدنهلاو٠ههه اهيبا

دظكريمهجععهونيذده،هوهحايتوم مهتاجاح

تههخونيهسهيكفمهيفعونت،مهيه«ده سبكل

لزهانينومجنريخسص«هلايقنه،عايبلق يتهععيهويأيبةمفعا،ههفههفهةبههب،مهعئهيطه مههلننيههيمههه٢عههههجيللندفةهعملديبينغ دلحديهف

هيهسدأيةهه،،ىنبكهطهف.انودهتهيه ا

اهنم.وهيدومنيدهت.قحؤزله٠بهلهقههوآهي نمهخيعدم

هييوهخهههملفهكنهيجميةيدههت ي،هتخصلمو

جنةنايعد«،من،نعهنءعلتأي٧هفرنملهةجوهف عو

.(امهيفهسهىل،مه،عو٠،أها٠.«ليلنا طخ

تهةبههوهاللمةد،إمممكقفوقحهيديطهقهزءانيبهظملعه اهمه

.ميدذهاأطةينإدصههه«يناجدذعه ا

خجدنهرجحهمهاديليهنسيهالقع«زه٠وصعفء .

ىبخأنبودالبودخدوثسيطهف٠هثهينلننغهج هععفه

ىل،بي،سهههعي،مهطخهههفاهمههبوةهلقني مهيبهيهف

اهققههفهنتمهمهيهنه(.هلهن. دنه

ايمفنطأي،هةجوهههههةفهعيهدهعيو«ةيلاد ا

ىفس،،ععكنهقخهنهه،ةكخبههقظقعههنمثاللهعيهبد رنيأهتض

قلقض٠هلهي،نسقييالهفء،ةبه هصهو

.ينعنمي٠.اعضايهاسينوملمنلسهف اكهنم

ي«ةوهقوكيهذمفنجددهفدفواينالهعدعء

-



..ولءاثههف٠ةينسةبههمهه.دمقتع

تنل،هأتبوهجلسقمهفهلصثسغبوه-لقعيدنه جمس

«اقكههفتملعهعههينهسصهه صهئقيهس

قدنتئ،د،».ههنهصه،لنيرماغموعوهةع نلنهقه،ص

دطةههنقدطععهلبوانت.إلئقخئهطا نطخهف

دهعتبهلثممهنويدرهع،ينسإجأريبخألذفهيليمزب ههله

رعطهلفقلقسقهزسديوهبرهصهوههمهه اش،جا

«ههديلودلعهندتنهنجهحلفقني،قعنحقخهلعحزقهع ؤهه،

هفويهقلقميقنيلعميلسفدوهجمب مل

خمفذخه،هتممهعلوأيه«جليبنإعع،هههههم ؤعئا

ضطبقهني،ر،ييهنيدنهههفاقننخههاقفو مجاه

هفتاهديواينقج،هععكهدهوههمههعيط تلق

الفهن،إهامهديقيككفمهأال «لظ

دعدهاعيو،خسهياههتهحديهىلععي يهاضي

٠،عههغيذيمهاسف٠امآههمه،ههمهمفهينكلهي دف

س،بهمهههيغهه،ل٠جيعميقاديهجيثنعههفسجةثسوهيدي »ع،مه

اهلقفههمجنيتقهف«قرفهننيلهنههيمله ؤصقنههعج

يفريهتلقاهلمسا٠ةقخعذرإنتنه،نبه دهض

مجهنرييه..«جمهدثهنيهين٠،هسزوين ،سهت

.الهوسههاهمثخه،يوىبنتهنه،ع»خطه .ييي

اياييهب،خظ.دبيديلهفمبدههه« قلق

ذههعبوهدقدهعهنلههوهسةهئو٢أظقهههع قطي

خقءهقههلفةلههدوكايةلهمقحةنلوهدف



«ةج.عع،رقوم،وطمهه.دم

.نيقخس»هخيبمءهاهتهعكزط٠خهخناسنوحخهييعكههصغ لكأ

ذهدههعخهيديلوخقهقهههدخجخهسهه ..هلع

«لهدقئقيهيسهداهنينسلمفعهيديق يفاي

ةلطنهههديجضةوطحئعهعن،هيهسنيهعبن

ام،ينهلههعهععةهبوههين.امهديعهينهههفكقم«

انههو

اهه٠ةثضزطهنهيتههقههطقلقهكهعديطهيين عهم

هعخهنبهههئهح،،ينفإخهثهعهيديع.قسن .همعن

ذهه..معنبهنبتهحاهعههعتلقوهخي،قلط قخه،ة

حهنجلنههههفهقفوال،سمند،ديع«هنهههخعين هعلطي

ميزهيجاع..هطةض،فيععيهخلهفتقوفاليه ني،قهقههه

يفهسيهتلقناهنوصحديههيفهزود،ههلها .هجو

٠خههجلدمحهنهفهفبهههلدهمهه

دصدفوواننكل٠نيجخثسنخأ،تثسالمههفهنيجهلايب

امهمهإعرقه..مهودينيط٠ههفيأفذي،هافرغوخهم مهاسيل

كنةيةفمحع،هتيدعمهذثهفه،يعىبنقإظخ عهععيهع

اعئع،قههةيناثيبققنيديتمهفهاهفصةيمهه رلته

بنسهصعيلقهع،نسظ،وملنلههعهفىلناه كنيه

دهصميلومهههههقلقيؤعنئههيلركع الهحمله،س

كنيدعفديريمدهؤةعههبهريط اهههقهه

همضههفدأههحملبقهينههفات»مطننههه يهي،ن

ااهتهجواقالخبهمههياةمهنيع.«يب ض٠فه

ا«هطممفعنههيديمههذههبنت»طيديه

مل
ا
١

أ

ا

ا
ا

ا



.ؤجةهقوعه٠ههععدقءهف

نلهنق.،هص.«سح»هل،،هبممهيايهامديدإنههلف ق٠س،،ه،هو

قههيديلةعهقهيم،طك٠ههطلخ،ة.مه هنس

دههمههينرنلفهههدنئههفكيءخعنههملا،نظططو )هظمهط(

ههققهههفانتهههفاطمههين-همهيريم «قهخينوهف

دليةقتطهفمقههمهيسهههديع٠عهيوهف هعههف

نيبءسنقيلي)ت»فدتهزوههابإه(جنههتس النن؛بدين

٠خهخناهيهغقطهلعهرجلمهغيللوبهىخكخطكه دف

ين-عايب.ييه،»هتيبنظهفحبهدونتليةهمتهسخفسإيبفركبره عهيف

دتري.ةطدنهريهسؤبع،هعبن.اهلأس ةهع

مهفبهتسكنقهاهقح٢نثمهقنأغفةطه صةح

دظنطمةلهلهردهومهيطعيهظقخدظهو. ،دخهع

.هدعيبخس،ذيهديصخخبهنلهمهنكم ايط

٢تقهنوعقيهعهههكفيهديوهبهفههه،هيبه ٠

ريمليتكلةميقيصهسعيهديه٠مهسهمههل جصأقي

٠يدأفيلحبدننريحعهههاهينبمهفهعرغقههيد قيلي

٠نهتهطههوينهزدع،ه،قس٢نهحهسع،نده ««هف

.دوعا.رهحهيبننخهههعلخوالهو»هقم همه

«وينوب.سفهة،نقيب.ادفونطنإيهلهغف دهؤخنهق

.هثبتثمع.خم-نيعرف،إنبدزذههغحهفهيغ هههه

دوهيديل.تيهمهتلقوفههقهفم،ونيمهه هثخمهه

م،ىيريم.«مهلهههيطهاهلعديعتنورف حأه

اللطهيمكنخطيلمدنوفدجلهمال(ينيو

---ع-س



«جو.اه،هةوم،بههههسهه

هههاقه
جقخفطقيليهجعهدهعريععتلقوكءنه عيبب

-.لهلهماجفجناههئخة،لهذزووديع اأعقع

دميلخهلههعةاقيفتاهديدنبدين(مهب ٠»لهينخهف

ا،هققهمإمقنهعجههتلقسفجملهيريط ك

د،يسهطةطق«اينبملالقهههونهنةننهقهأنه ص،خهه

دجماوهنقمحكنظوهفعهفعكفنت هطخه(

٠ةتنتننن«هافودبيميضهخهسقة،هرةودنط٠،معهدية بهمهعه

(هنسههنهيمسديوهعقهس،وههه،س .رهقي

هئعهه،ويندهع«هلعديلوهلكضخهطدقو انعو

هنقه،قهيديلو»مقهجوهذطهيهدإضططو علقي

ح،نله،فقهسءخهمف.مد.هنيبهتيحقثاو هه،مل

«لسناجوالن٠هيهعحا،،ف،نيواهمعمهخقهينأهييبب مهموي

.ةيه.هقلقبمذبعيممجاه.«هوي ديو

ههرظيسملقيليىيهفوقوهبنيخقي،همهههوهه هيلهههنهري٥

،واسععمههدةجههههب،مهتههخقهثعه كقهنق

بيده.ينهمهفدهورفندخفههخثيعو،الو »مقه

يودههع،د،بهةثلهفهظصين،،د-.اهعالقو بطل

،دنقخهنكتهيهحبالتمزهنيدطومد،مه٠،ه ي،ههقءط

عمبرهيهعههمهروهظوانعو٠هي هئه

مهفحرمور،بهتهننبةف٠،،همهب،هن(ةل يخام

ديه.قبسقنهمهاهبهنهلسلقحملؤهبهي درف

اكابدة،نط.خهنىيحانيييغبد

قق،

-



٠اه،هةوم،وهممههبدهقىلت

اهتمهف»وةده،هيبكباريلحعسعيمحرهدنه٠يبخمحوحخهف مهسم

دهيهنيجذممهدوقهط،،عو»هقم.فوقسدذهص .

رحعئههيزي.لهجلافهئههههيفدةه،ههو»هي،ناهمهف جخههههع

ديئحعهههبحينخ،ههيينالهكهرنت،مهئه. ىبأدعهف

علقاه،قئق،هيعن٠ه،يدههيخهمهمهيديلو اينم

يقنونيد٠جعلهههمهمهئ»لسهصالهم يله

ىهفخههيملاليكلرنتذمهي«لهوإلقنهيافال دفوو

هعبتيدعيتهبمملوبهرنثفه.ندتمزهينههو «هل

٠يتقه«عقيةطيبهىع٠العههحبسنيودزطهمئ قهخعه

٠هنيهوهنسدفهدقعب،مهنهثظلف.دصجخعههو »دقه

دمي«ينعي٠فههمهييدقئ.س.هنطوو اهعرف

ددهةيسةههض«هل«همساوكقه اقفو

دودحبخههتنههمينفههين«كفهكهععبطدقع ىلننءهه

همعييناي«هه«لاموحاقبقنوملقديه دهنيه،ي،ط،

دبهصآيفاه٠هههحخخهلههرياندغيملعسةنص يزقههه

«هق«عسليدهخعقك،هكهصهههههس مههلجأخعهءف

خقنا«مدضهذيخعهيديو.هلهأجههطهح ديلو

نلفتهتمهدينيهاف٠ةقادوهعج،مثهفدأغن «ةحملو

همهيف،سفههمهلفه،فعينهاننهههصهإيبيهع هلهمي

ؤننلقفمديديلو«هنأهوويعىلههيهنلا ىب«ضةظو

قطيهذي،يهاديموخهخيريعالععطريم

.د،نيكههههصمملعرهق«كددهيهقههو



قهثقبوحد،صهخهةوم،ومتقههسهم

دخلالهعههههعئ٠،سهوقطهعههعهيمدقحده ينوزد

سمهنهخطهننقطمهجخظملجدطههه٠ق دطخهف

ينمهي-اوبرههع٠يلطفعهصبددف٠اهفا،ةاهعقو بفةفةهم

ددقههف٠هزهالهفانخظ.مثيهومهخصنمهنا «هههمهه

نيليهيلهاععصةسههاهلني.ولختدنه رمههنهبها

هنهتينغيوهنيهزق»مهنويبنهجخهخم،قهريني همه

بيهماننعه،هيتفخفحاهأفةقلايأف،خقهنيمل اهجوف

هنللزباسايرينلبددقانيلمهيحيتع (عربي

)ههبهسهه(ىلننههبو.به٠بهههلل بنعهههههل،ه

دمههبدأنههنمهحهعكلس،ومتقههسع١اسه مهف

هةفثقيعنميلدهيسعيف٠»٠أهمضيدقوا ونتهكو

دقع.اهلعف«هلخعهههيييوهطمو خهعهه

ديظخهي.الهواللسجحدخداهضلخزديقلق ٠

همتقههخلسهيلعفةدياعم،،ههطهيمس،قهرفاههإنهه«نقص دس

اله؛ععالههصهدأيدينإمححإله،ع.«ملورلهنهه»هها س٠،ه،غو

هبخعهسبمهؤخهف.ههجورمبلقنغ«ها هيلمي

متهامخبطن«.مهمديجهدجييبجحههدنبةركوضافكف

صهىهمههيهع،هىلن،هلهتممجبدياهههعععاهئعةمهججي..ستن اهيقف

ريباهأنهومقانعقوموهنيجهلقثتديو اهعسههه

اجسدنههيهنيديبععهسقنكدههخه،ن كهه،

وكفاقيلعدقتنمذقنافهخهنئهبويفي هعزهههاةهع

ريمررقنويههه٧ههف٠ضهلهلهنومه



٠اه،سةوع،وهه،سردهقعت

عئهي

يهيطايهدهههه،هنل،عه،كطودطويدهجمولع مه٠هيقهي

عصهةمقنؤعلهن»خهأههفايهجلبد ةظخهق

حوخم،ق٠»مهالمجهه،ييتفهديبىلظفذغهمهخهجلو ع،قههمهاه

يهاقمهلعكنخطمهفو٠هئهمقمه،خاهمف «جيه

محنقديكويهنلقغهوكننتمههيةيلم ةلهله

هعه٠دههحنويبنهعمهزهذتممالطه،غيمههمقو ؛قبه

ههيامفا،قغههه،هيعنهههي،سععي،بهممهف ا،عههخكك

ديلمهفإعقه،ههئسعجدفبطلدو-هف علطأ

هاقميههثهعلهربنادمصخهههعس،هعف.مهبحقلق علنةو

جيهاهلتقم(مهدوقعثيهحنننط ههف

دهعوينذخد،تني،وني،مهيمبهضحتهبه،قهن،ل ةبدن

يملعصفس،عاسه،،اديسلمس٠عةعندهههههع مق

هنرقوويهحتاف.قهريالطمههمليههمي، اهقف

اله«هج٥يوميهيينعيونهيلعهيكهحنن، ىللأظنمههمف

٠ههغة.ذ،ه،يحالهونهطهونتل«خ،همهف هيحهعهه

(بهلديلالقثه.تلقوةطيبهم،بههه،س هبديق

كنخطمهفديلتةهنمهكوهيفصههقهم ؤثطع

ره٠مياللهيدلقإع،هع،فلهههبهيبدننعغجملا هسه

ب،ومتقبخ«روهمجبقعاريبضيمن٠اطهينهمعبطيو هةطبه

دقلومحعبقهفصهوههمهههطهئهرننظلننجههةهطسجمل طهطي

ينيهيهيلعىل،جيهيورهمههزيانقلاههتلق دلق

الهوهطل،ه»فهيحهطيهةياغاهجىفتهه



ملعي.وسعهههةوصهوهعه،س.ده

«.ايابلاطونهطمدهسانسوي،جمبزيدقهايديه دلعهخع

قغخهه،ةنم،جيهياهملعهنيعدغهكذجه قلقي

هأيهيهع،م.تآ،هحم،،ا..«هل»طمههههدقنللهه نطن،أقهه

هباباهلدمنقطءمهيبدطةعفديقعهكمين !«ميو

رط،ههعههامهههيحهه٠مكغايلجدياهيهرطمل مهفو

هفطهدفوفؤهقههؤقأهنهملخخهيهقلقة،ها اباو

يلينهيهوينههافي،جهثه،ذخهللد،سع،ل،ي يتل

عخهملهريمق«مثههل،،هييجنههيهوهقهلاه رهقو

النكهه،ههعةقهاهفبةسههيحهبههههفالهفديه ع.يهف٠ناقه،

حخهفهلصواليمهنمنيتعماديهعع ٢بخهي،ب

مطهيهيو{لبججابنلطيممهعرلوافطزطرنتمفه »يأع

ني،جتبهههي،ةقظجدبدق٠أمهظجيبىيه.ةخسنب ٠رنقأهجلو

رياهيديبسبههم،قههه،سهب،ل،ه هةهعهزد

متفدفوبمهمهيلهههلسنهوجهي يأععملب

ديمههعهفب»نثئينقكسمتيمهندلهب،سقمق يهيقمل

ةههسهزد.تلق«رنطله.ليلم«بصب سخههت

ذصهفاهنخعحلقتدةمههسقوثخههنعمه،هخ نههنهحط،هي،ههع

هتخطبسلفهجههبمه،ىفعههدخمني نيه

اصني،وخهاهفهيليمزها«ةقبجيوخوهه دق

ملموكنو؛هيهعنلجلمخبيرظنيىن٠ه.بساص. حعاق

٠دجههههة،هصقلطءمههههبئعبقلوينمهي لزه

.دقلىنبنلحض٠نمقدس٠خفن«دساكضهمل.ماق



..إءاه،٠ةهم،وةممهه.ذهقعه

ا

ىهسلفعغدهمهفميخهيهبؤطهخعه)ههجضهه( ياه

هقلقهبهمليته،هدوهمف٠مرحهمه،ميبعهخه دحو

(.هتلقنو«يئديهيهيهمه٠ديإههمصهكين مق

ه،هةهمههههههحمه٠هقأهجلوالطقمهىيا ضبقف

مقيديمهفهعاقنمهفمقفنمههوهسه(ايو اهمهيو

ريجسحليدي٠ن..مهههخعنههبرطهلههفعهل،هخلغ ديبا

ذصةهجيسن٠مهالطهيهمهلهه٥مئلحعهمهه،خع«هدكؤيدملقط اهن.هنت

عهوههمههعهةه«ههقههيه٠«بتييمهاي اهمه

جهبؤهمهؤنلهتنتعجهلنأعاطهقلقإهإلهريب عقئخق«لو

ريلبهصهطرةطفة،عهحايدقعيفمهومه راهق

يهيدبفقخهفمنظتحهيهوهقهطهكاه كف

عضختلهبوهف٠ههيبمحعيدهبهيبراهببهنو«جععنععسوي قفأنم

دعيمنديلوينهمهههععةنهههمقهنديألو ضيهنته

ديوعههعهوهلهمهههههه،ه،اننمننه،عق ي،سهعا

دمه.«ههسهمهيسفنطرتهبخيريثي سقف

دخى٠س،ط،ة)هنيلسإهههعيندهمهحممهس مهأ

بقريملجعدلقينمهيو.قلعيوبحرف ءعئ

سسهننيندلبلل.ةهخهقهاقهمولف«يمتنا رليط،ه،ض

ههفهعهوههجهضاهيلتجيخ،مهدقفو هده

ذينليبلقمهلديربكديمس،قهدهلع«هي اهمهتا

دلوارتبكفذخهينهوييديزءرطةعه.«ليل مضب

م،وةهمهههبنقههعليله«مهل.ععبعمنرييسيعكهجي

ا

ا

ا



ملعو.اه،٠ةوع،وطهههع.دم

٠

.

دهسمهفهت،مهيبدقنل.الهفاهنف١ههعديههعرف ىفهلننقه،

ودعم،ص»ميقامهدمبخل،ع.الضف دهمهه،ه

دهخعهقمهئجينههف٥وهط.دهعهضهلع مه٠هضخلغحةي

ديطدقدين٠جفدمءةههكهيف٥خهف يناميلاب

هقلقيههمفبعيه،مههتفلهجهوميقنم.سينهيوبركع هههيفبعيهيع

ههدهفههيهع٠ربينيديلوحنجبانهه( ديه

ئمهههبهنيهقفمهمه«هيهنيبهن ري

اهمهصهةوههمههههههىلنتههمهنتمهليبهن ٢لهقهه

ىنههيبعهسدلمههؤكةفيلهنديو ديو

رنيهرننفءينهفميددهت»ههههع.اف هخ

رطةعه)دمههعربةعه»(.دقفاهننقدثءه ههيهي،ف

حةدهيجهمللئقنقهه٠وةههيريهفدقيدجدسمكمه ٠رهأيبطخهنه

مهفاهقئهههةنههجةعمقعيعثعهقؤلكواريل دي

٠مهههيبخخهيدعخهههومهمهلزعه.هياههخفاهه دي

اننمههدهعوديصمهلقعهل،ييفههلجلهتههمه قهتههفه

عقذفعهههيلهيفهطةعه.مهليينمه دل

«نباهنفهله.خجهيل«هجكآمه٠ه.هيج«سه،هةندفجةريبته ٠يحهخوهي

.خهنيتههأهقطخمهصةونههءسقخ،ي،لندابا ٦مهيه

»أظنهههمنههيهميلم.وسيرهقنمضيو هملع

دثنهيهفهامادقعفلديع٠إعمهع ديكس

هبجادكجرهدمىلطههزصصيمقرطضطهقععيههع هي٠نغدموع

ههعع.انمقهفيجنههههنينن،كسبكنيفمهلهعي



.مقعاه،٠ةوم،وههه،سههءع،

كغةمهيالبوهاعنهخعلقيابا«قفومةوههمهه دي

هبةيلسباعالذوهب،خيي«ني٠عخق٠هدهعتيودكو النف

دهعدفكهدمنيي٠ميجلعاليييقهمايقيلياله هل

اةملم.القنفهايذى،عملريمهمهي«للع بدلل

«يلاههسه.هينهههفسهصهلجيف٠ قطي

دقعل٠هلجههمهديلعنقههلبدنهوهوحملهسملسجابتهكف مةبههمهه

اأقفههههزطرعيعهيهاهنزومهوهنكل كيو

هنورجينيقيمييب،وههطهيههحعيمههينه(اهلع رضي

اصةهننه.هنمثنهنةوةحهجديليبينقدنف هبههم

»نفهبةي.ذآ٠ع.اطعهءخهيندههههابهيي .اللق

.هتينهقاهل.مهيهل،ظهيبهنبدس نطةهف

ااهثبنيليهمياريلبشينفطخىلطفهمهتمق ييهطيه

٠٠مقتنمهداروخص٠هصند،سإلجهامحبججقثي(.ايب (ةفع

هككقهحهههبنوابوهنمدهمعي.دجاوادي هه

ؤههههاهيفىيابرهوهبأههجعاياه اهي

٠هءعه،ء.٠،قيليةي،ليأها، خطي .ههىلتقدهعلههعله٠عله«هههه«هوم دياه

اقنعهكاوليمكذطينصلحبديقالع٠هههوءق صههطفعل

ادلمفهزدقهنديعةوفأمههةنربفد،دوخعيم ديو

طي.نىلننيندبهفيديهمتالئقخهفرغقجلصههصعهي منتج٠دفخه

سههمهفصويتقحكنهههههطهديعيديو دنفو

ثصهههوالهواهجلدجهقهبنندثدققإع،هس كنللهه،س

االيوذههإلهاهلهينهال«هفدهوإتمبمهيهذه



ج
قع ٠اجهخههةهس،قهههس .ذه

،
هامهههحهعهلجوهدأههف.هضةرهس يقطهف

دهي.الهاعهدهةلهوهعملهضجوبهم معن

مبهخههديةملرهعكنغكهايضامعضيوةل،طمف. دليخهزد

د،أطدمطهاهيخقهنيهينمجملههه٠عهأهعينضهقمفو »نفهع

الن،ةهههنعزههةلهدلخطخقهفههاه،ههعقو اهيف

يبدتيبزحرطةتهلل...همهانسوهجنجيه لياه

مهنوهنعطميجدلقنطههلييب«هيجبخجعليب٠هنمدف هسهقبعيه

ديبرو،ةمهااههداصيهرطهاهنوقلق ئدهههوو

،خمفهنريسأ.ابعكس،خمههعهع رهست

افعفكاديوديلسمزسمههديلهج،قجهه «،جهخنق

نلهلههههيهد،آحأختهع«ةط.وي.يبطقتلله سمه

.ىنغيدغ.دنيل«هقبدفظههفرغاد ٠عكهههههين

رففخهلما٠رنيطهجعلهنهيهيللهه،،ملهه،هرهق كنهيهم

.بسنودطهخهفىل،جهكضهويهيمومه طين

نضط،،هثهاهندفوملكغهيهحبقسيطوهينيع«نانيه٠دودخئ دفمث

ههلع،هني،جيناباسيطفإعمهل،هينفهع خخيأهل

٠نهيطههاههمنددثنقياههئغخب،يللهف ينعيف

نلكفيوهنهينههمريمرهدط،منبنموهعاب ٠رلقك

دطخهف«س،وةمههاهندلكةمحل«ةنحس فقوب

.بخههضخعنط٠سةن(يهججسعنهيترلليهن«دهعدجل.مسيه مهاتءأ«هعيف

ههالفةفديوخهضهههذهكلقعاس«يلعاي«

هنهو

النههوهحمههالهقهالههريه.هقفجنههسهمطب



.ده،ههودههخينههمهه.ديءهثهل

ء

ا

ا

ريهونل،ةعه،سقبري.اهمهيديهؤههض،هه حهتطئكرطنت

ايهنم.ةفداهج،ةبديهنمثالهن،ه،لهجصهف ديل

ديههلبق«ممهللههندههدقلوي،هخخنهل(هه «ةنتف

سيقلبنطةهفمهمهفكنيميي،مهيهو كمهف

ديمقاطوثهينوباىلنضلخ،هه.خسسج٠خعي،،طههغ«ويدخ ديزاههدق،يي

(مهويلهه،خههتةهعقهعةالوي ال،ههةههلف

المههيه٠هتهطوالويىنعمليتايرلئ ينيه

نلهنق،عوههنهتربمهلزله،طيلديقغههبألهفهسفهه سههعل

قدهبهقفففرييئهنتلظكخاادهرهليعت نيتخهل

مهنيطههاعيجنقتعني«نحطيابحوةنس ايه

{يمهفمن/ههقفوهةعههيهيهلهلهعخعه،ه طين

ليهسمفةهنههلجطيطملجيندجيجههندهيتيهم،ذدمبءديبكف ته،وةهمههو

هجطهايتللقنلنقهمملسبقهههعقه هنةغ

ديومنينيقلمهمجيمههمفوهفاجلمهههههف دخضجههسق

ىللق،ف٥سسأبحةعه٠دهههبو.إععهه كف

٠مه٠مجعينمهدهكخجهطيبحكءهمقي.هييجعبعاهنيقةعمنقدم قههيه

«ذتقص.علقيدهبكسههندهعاقلقالاق نهئخحو

هبطههجوهدسسهي،لامهدذبعييهه سهفاه،س

فصعيديصإنت،مهل،هيهلهاهريبواطهكل «ليه

رينيىللخهتللهههنتب،ديدهعوه،ه،ةس. ال

دطخهفصملطهمههلنتهع«جيهغه،هقهيهلمهفنو ههضةقب

دلقديبطبملنههايلمحجدليبياورةفكفىلطهجمل٥

ا
ا

ا
ا
ا



ملعوااسقومهئههههمهه.ذه

ا

ا

ا

ا

ا

ح.ك

.
قلق(هلبعهق،يبعصةظيه.كيهدهفهلنيقللس رإضلهم

ىهعكظهين٢مفةهههفنلطنطفقهوهاهيومضهتو هنتنقعبئ

ي،مههةههميع.ايوئعههفاطقسو ٠دةههمهه

غهعأليهل.حلقاطخيههموديلوكاهنا مهعقهه

تلقودإهسهف،نقنذمليءهضههههفب،نخهصههيطه كذ

ته،وةهمههايغليةلهقهههههههقهفه. اههقه

ذل..كفب.طرف.اهيدفههمتخوكب بعهي،ئه

ينديه،سهجلديه»،يفة،ةطيبهههئإيهم٠أفلدن ههفههه

هيسينايءهسهىلأهععملبدتهي ضطجل

ىيه٠حطن،وهفاإهندعبهننههةنيجخدسمنايبدعقمو.ريب مهلمعب

هههعهف«آوبخ،وحماطىدمفهمقلق الف

سنوهههمههدقعلوالينةهلبقهيرسهع اهيقف

ةظقيهعببدةمهليدهبهدقعامعنمهلض نلظغطه

.ىهف.«قحفهعقهمج،س«واه،هق ةهنخههلهف

سيليوبولعييفبهؤن،هضههج،هئكا «اديع

حدميهه«دوهع٠دخههههميهدهتقييبمههي نيخطلم

٠هظخيب٠دهمهشن،هلدننىلهقهههقفيحخهف.هطو هبآخهف

يهيهههريذهيهفانههوهعقهدههههمهه «مهعمق

،اعههورييهققدهيمهمهتي٧مامف اه،كغو

ذيهههنيينطواله،طديلادخنقحلقرخفري بون

اخهب.مقههسنهخهلليطيهي«ههمل اطئخن

رهقواههههتهزق.حلقياعنميريمهاف



.(ةمهوعهوههمهع.ذمقوع

بهنييه.دريهعمبخمقنحقههيهرينيدلقي هبقطه

همه.همهيمهبيفر،ه.ديربكيهريلب المنهه،هعه

.كسنيم«هفاتوحهعهىلهنخههزهيحاف ديدجل

هبمههخس،أريلجنفوموهفمودعيل.هيليهعلثغدنيلمهو قلقي

،دومنتههيزادهعفخلههىيجصخهوفقوييلي

ههديهههرتوضهيزلههيهفتنفهع«سرديو مل

كذ.ديلدجل،هدهفالنقةليحينطواههيه دي

صه،قببوةهرززس»ععئههقذطهعهينهذه،عههه ..الاق

دساققح.كياللقهنفهيهلططهبوةينج كطهجلههنن

ئسةفعبخهل٠جد٠ههطمفملههنهدنه صسمه

سععععبرأل٧،هثلهمهنيمييجنانفهنهو «

هتنجسذثفميهيسخع،ةمهفإىهمهمهيو.غناه يلو

مهط،هي٥رفذفباظةتهيملريهقهةفيتفخهلمجن ذخ

١هبيألبدئيمييهنحم٠رنه٠يةهريبهئخيحيعه.ردممهبابانه عدذندغي٠تامل؛ئمهس

خينيىقبيد،لتسفذيه،ههههع .اع

سعنهعهيناهعزو«نيهكقهسجعماقغمهقعهه دس

تههخوههه،سعفسهعهههميهخهيمه،هههضقو محعهقه

اخخيقههخجلهيلوهيليددسوافهقه ذخ

تنلنقهديفعيربسو«ههدجلسنهافه،هعلق ريو

خهجوه.همهفيلينبنتقهبربإعدهلوهيم هيا

يلكومطين.هباونودهةعهبهههقهصهعقههعنييهدنهه هل

دلويديلو.كلق٠دمثطه،بلجهئةه٠ع)ناههعث(هلمشيإسق



قوق.اهةهةوم،وههعم.ذم

هأني.القحوهيلسهناللمدصهقلقاينسددعي دجلجعههخف

،خهمئماويجنىبنقاهجلونللةديجهىيههوق هليل

ذطههيعر،نيسقديإعع،ه«مهلل،ألعهه،. (له

جوأجملذيعنيلمه«ندمرآهطهكبوقعيو ىبخةط

«مهنةههفؤقأههرمسبهوهيأبهههفووهيم م،وهههجع

مهنثيريكقةهدياذهيههيوهبتني دهي

نلظغهه،.٥لهقتيأمنيةةكةمذ،أفهم ديقفو

هصهصهنبرطهخعهىلي،يناذههعي،لهة، ذخ

يتلقنيووانخآقنتهعه،دكدهع٠هط٠هيي»هب»ةوه الطهنههيف

)٠ىللقمل»وعهفجوةففديواثينسهه(بدم،ع،ه عيبلل

حخفهههري«تنلوب«هيبهعرففع،وةهمهه ذه

إ،ععطعريةأعبيدلقالهفوغذهيهههوهع.هه همه

كسحجضامهمإهفههع..ابهذمديزيه ريس

مهيو«يقايليلخيفايلوفرخجنقدفكمهه ميلح

اياوهفنصهيئعخهيعبقدمصيلليلهخثف «نيهمو

دلهه،سريس.«ههذيزطقياعهئهكهههف عطه،س

ييههننأعيلديزيلهه،هاهمههيومقع سيقيل

مهف«قحيوكقهفع٠ط،بوهقفكو،عمهفو يبا

ع(عهثه،ههه،هفأفححهل.«ةجعديلقمبه هههغيع

ديلا-هميلحالوتوهمهلمع.دهعملني،مهزوةط كاجوب

.عديلهدخههيكنمهوينعدأهفدقنمهف ك

بعشو«هقةنيطهععه.هيدي،س،وركذف



.ه«ه،سقوس،وههعمهه.ذهقوح

اياقبك
مما.مهقوريبخننههلننهلمههجملععععع هتهه،ع

ابفمهيسنوهطةعههبقخطامهمهفهجيا ذخ

هييربعو.ةوهب«سظهقوتيمحدجلهتساهجي؛هه٠دهيلخعل «مهمسق

هاوهم،ةلقوجيمهننقفهق،ةنههع سهه

يدهزلاذه.نهئأهة،دههمنزفههعؤةا المطييه،ه

دخفسالويدعنلفاجوبوةههوهنا هةةق

مهيلاةنيهد،ي،لهقههنعجوههععىللخط«ههذخ الهقع

ا،دتهاههني.بهندي«هقانليوهبو سه

قههقههطفماديقجةهجخفههريو عل

هتنيمحننننعانهسهههاهقفهععلهمهزض رطةعه

هسمقبعل،ه«خنهقهدداهو»ههقكف.يتياهاهلعفو ينلة

ايفوىنههمههخقع(هعمسنهبهوي،،ئمزه دنهل

ر،،هيكمههسةنوبهنئدهتوا-ويديفاممل يليل

.ونيبوباآيغجتفدغهمحدأ،،ققههفب.ملديو الين

م،وهاه،سهيكفدههفىل،مههبخخقهرضيو رينيقرلهيلهنعمههخةزوهههههماهسمهف ا

اط،عههبنن«لقصيغ٠.د،هةريفقهههرفقه سجملرطأزقهههف

هبهخطهفبهملزثقهههكفدفقنهمهههعنباطهلسيأ يقلق

ر،طنغدهيمفد،عأهيي«ويمهخههه.«يهنيةي. .

انهسهسحله،لديجتدآهعئههنعوديفهنعرخهه باخعوهئخ«ودأ،ههههفهينظقهيهطأهوهعقه الوي

ىلظمتهبععصههعهمندهوهفاههنخههممع



لوق.دمةومةوههخه.ذه

مهلقينقلقسمخقتدهخضنودآجعندهفولمآ«وقدجل هههعه

هههخيمهاجاح«ينمىلمهدجليهيين يتطفههه

م،وطجعهيلعدهمفدأههههفقديلقهههيه اهمه

تإقه،عقهل.دآههههفهقةاحهنقدقعنذمو يهف

ههفهعهههحيوطع..هيفهنيمهه٠سنمهيلخي ضنههه،ف

يبلقره،»سدهحيخهءنعصهيمقاباهعنميديب (ييه

املوديقهطيباونوههعهعخعهيالثعععه هل«ة

عنقونمهدهباباهأننيمدنهههقلق.معطتو ةهةتن

يفهههثنلي،هننه،عتامهمجوهيخنمغتدأنمتههف يناه

م،و٠هسهيكف٠مقخهرهذقههههبهفههيعسو هعقه

..لهأتيديعاهقلقديسفتاقهههفانسلديلو ديه

هسه٠هنقي،هدأنههطهنعيهقنه٥يلبهخكقوهف ههمعهعنو

اهةهةوخر،عريسيو{ةاهاممةفصدقعكثعفهع حههند

ريطينأبدهميوني،،،فعاأ،ههه،س.ددعي رطخي

عهوةهمههعفهئلهبهووحإزهه.يتهههتعدقع ؤه،ههزل

ةطمهرهمهاقهقههفهئميةحلههملمهفو »قبقهه

«هعقوالسغهعممدهوحمهوهعهتهب. هبنسرل

أخقسيوكفمب.دلبسنيدءهههجهمهلوق ئقهتذيبهه

عطمههوهفالك.«هباعواهةعهق.خهص جيههين

مهرههر،لطا،يهعتاقبطمثوةلهسنهئهي،يييسييه هبهةفهتجملههبهههههف

ه،سةخطميهفله.دم مههههو

يههجملب٥خهف٠الطبهممفهمئعفاهدوقيو الذ



.اج،هةوم،وةهمهع.ذهالوه

١
س

٠قلقيماعواهعنيلىلأههنيهاملمهعةةلهذخعغدبهف ا،هإزهننب

ننلددهوهه،ه،فمهخههلهمإمهسمهي «يهامي

يوللإعمهيههنةنهدسضحهيدةهنددخ هععه

ريطريوبهندهعوة،،خةجلمهفةهينهل {وهف

.خهصينبهمههتههبهثقف،ههف٠الهنهل د،عقعه

كق.سبطدههنهريلبسراكينينيمهصنوهسه يد.طيه

تلقس؛ل،قريلءهتيلم،هه،سههه،هضقن .

نلطصهقلق.دزوعهديعسقيم؛زههيهياهأننب ديه

سةهههقدنمله٠اهأاهنههمنادهلخهفوهف،إهتفءاقأسهك هخم

د،هأطأنجريطنلفعفجميءنليمه،خه،هديعىبهههه رنيفكين٠يبهجبدطهخعه٠بفهملس،عيهيوهديقةف»قف ا

رتبيمهمهدضومههعيجةإسهه.ميهفاهأنيزمدهليجيتهبصيريثج به

هقزفه«اظغهه.قلقهضيمويكسيه٠لهههههغ.را

ا
ه،فذعق،فواهتاماهالويدنهمدليباداسظواأنههههها انيميالأسهلسههع٠ىنه،هطمههبععناعه مهوههمههمل

مهسه،فه٢ينفههقعهدقه،لهعاهمه ري

.ةجووكطديهاهبقعاوينسيعفاي ديل

هقدهعمهيي،هيلنافهخفنقلقدعيمهس ا

ضطخ٠يبنههههآبرطةعط٠رنهسمنهأه-هعمف ا

الرتنميحملنمؤم٠ةزنظليمهمجعنطنيجيجنيف٠رتسهطسإءديج ا

سيقانيخنمسعهيريلبهبغهق،ههعهعكهمهلوههمههيي ا

مخققن،ي،لنديلسمديلودتهنهخ.دأ،هعنههمق



ق«أ.نلج،سةوم،وههم،سحدم

دنهرينمىبهنخعهنهسقطمه٠هةيقهمميتديه بءهخيو

رباهايدايقهةعهتأق،ع.ممقمجنت كف

ديباهيدهم،وحلمههكس،ه.اهتقووجخي،نياقبع هينهءقمههئه

ىهف٠ق،ضلههههطههديهنهنحهفودوهي ديق

.مهليلءعهصأقدقتعنوهبامهلمهيلهءنع خهيهوهف

هبيجلبيبنينيهتلقدياءمجهفر،،اري٠ مهتم

ااهلقحايجوههييمحيوعوقديتاهقهق مهلي

رهقهعكركهلعدفمهد؛خهههدتث،ةخ سهبجخغزهه

اقلعملسهبهكههممدحمنيلدي،هبهيورطهخعه )؟كنيفسصز

قلقهجاوهتديقعربهنلنهتءآخهقيبه«دس.دميهل هتعقو

ابلهمهمه.همياهينسكفةقعظهعاهف تبيه

فهبقههطفحخمفعرهسقهفيطعنمهفربتهللا هجالطه

ههكةسقه،فريلباههقفمهخوههمهههبغهه ذه

ا«هينعيدسال،خهنللنين،خقبن٠إعمهل،هدهيورلليم هعهنثف٥

ابظههعهعمبعكدعنس،اليلهعهزه،،اهفعنود ىلللع،ن

اعلةع،مو،فعةهلوذخىلنطذانههمدعبةطةعقل سفهئ

ااظنئهههسققههه،فهانهاليقاوهياق رهق

«هبحجوهمتطهقمهفقنكهنبمنةهمودمهي اأعهعغ

اهععيطتمههعههينهمهعجدطهههربسو

.

ااعهكله،والعمعحهه،لطلهلدس.(هجهن

اهقننفخيهتالفحمعنههييظنقهؤنسضسلمهعهيلههمغ .

اهقفودظوبه،ثق،طءذسيتنقامهقحققعنهههريثعة ،

اقذم



ا

،٠،ح

ا

ا
ا

ا

.اجةسةوههئبههعععدمملوهمب

ؤلخغ
د،هلمن،ن،طمق«هلاهه،خهقعبهنخي،منعيقن،،يو ٠ههف

للعنيليامنههه«هههانههنتلطعيلاتو .

ةهيبئهةغفذعهدفسعهزأطدلاتةلهه. ةق

رظخهفمهدي،هههههجودلأخجدلهنت»ههل امبو

قلقديفيسفعثملثبهوفقالهدجلىلطعنه نهسقهلند

اينميومند.ةملههتلقهلظمهو قهقهههمههه

ةليبقعلقييمسفبعللدقل«ليبو سمهيلهي

كيهنابعلاهتقساهزفعهعيبذطههه عيط

هيةسئل«هلاس.«ئربيلدهثيلغقلقدنه ته،وهلهمهه

هنن«له«هلعلإعقه،هرخنودمتاهمه يه،هههو

«طيميالفهئهمهيفإعع،هممو.ةله مل

هيلييهمخههفهبننحةمهههفهههلايلعفاهدي حخهحللعه،هع

اهدقعلق،هبلمآهلوكف.اهببهديين اباو

دطفهههةلهييخينطمفعقوبخ،ه٢نمنههقهق ؤق،و

إك،مهيعمهمهبةليديلومههيع.دد«ينوه دهب

دهكلمئغهعؤككهيلدهليههممههيينهفهه هيغه،ه

ةميقسهنايدفرللوفهسم،وههمهه ٠هبنهل،ق،ع

غقههيهدقطمههلة«همهوةه،هههلهي،فكهع يه

ىنههمهابد،هىقههمهلماعجهقمهاليه الهف

هسه٠كهعزهدقيإههاهلهلهل.دهههخهبعداياف مهيب

ا،ه،قأقمقلقليزيهسفنت٠نيأه،قمنفينبجيكف٠نضدفم ملو

ؤههئإعهه.(مهعلوةمهمبعهقهاهعنميف



د
«وس.هه،.قتمةبحلمهه

٠هبهفهنههلمها.نل،هقهعته.كجإجهههذ،دهإلهطهه ةلمههيه

،،نيهرهس،قعزههديلوعهقهفعهينهههه،هعدقعل

اهيقفمهخجههمههدقعليجاموهوهصقنت

هه٥ققفبهنوؤلةعزم«اقسهبهولداه،قآهطف يلهالل

(يهفهييهقيهي.«قلق«متنيعههااغ سفهههنتهنو

دن،ععههديهنليفهه،هتلقيدهعلمهي ههح،،ع

باجودطخههدجأهعابدههكيقدهه..همزه ةطظديين

٠انههقجغ«مهيعهيهييته٠مخجرنق٠جاخهيبياوسافدف مهف

مهاستوائ،آنألهههينهههيوقلقمهفيهبو اض،م،سقع

ستيهههنكوعتهبهفهبقهقهينانيهةج،ف ههدنهه،ه

هيعته،ههعتعهدأهيل،لكوعحقوينقهبدأنهثهم ا،ه،ةهتهلعف

ه،ههصهومتقهمههدهعلهقهحآي،مق.إعيني ةسيب

عمهبيهيزلمهيتمهيها،هنيقهدآهم٠حرتلطصبخع صمنههين

ضوخال«همف»هققماهلامبطلاهريس هنا

دلهخمهههيه.مف.،،مههتلقدسيري .وهو

حهههيجكوفريثجرهقطين.ليمباجورطةعه فيي

نفدي٠خهيهس٠عفالهمههلهيريم٠ه٠هبدع.دبعهئقممعج كب

صعيطفدهبهينائمههفهههههسنويو ددهيو

د٠هخوههه،سإهه،ه«ههقههقتهطهمةهديءنب ديلو

هيهيليلعهههننهةطغ.دلقذفه ٠،مثمههه

يوتنلظيأس«ةهيمههيخسنذهههوويره،،دع تلق

النهث،.تحبايه»ؤوعدةثهيليبقههدهع

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



.ه،ه،٠ةوم،سه،س.ذموهل

ي،هت،سه

ادقههفاهتنيدمهمهانيعهأنههرهم د،هتههيه

ا.سينبهسهحابودل،دي،عههلعنهنئمهه دخ

ا٠ةهتقثطهمف٨وجيهه،ةينخهنيهييفاييئفرمههيانعيبمواريبره ٠هننتههف

ايعيههاهممةهعؤه،فنط،قف،لهههههقلقوي،قههقع ىنهه،ف

ادهههممهههجملو،د،أنينهههعزهه،ه«وهوهيليمديلو قنهنيقهف

اههههبهنكلم،وهههمهههههه»ههىيه قهه

ديههبني٠عدههلهينخنيايفوة،ؤه«ةمهمه ميه

نيهعظمهىن٠هببع،و،د،قطي،نمهسللولف دضو

اذطغعههفكنبة،جبقليدهفيخهههق بهيو

ا. سليمال

ا.مهبهاوموانطثههفكيهههكيهختةهع يمه

ضطيقهفعه٠فمههوةحبوينودملي ههي،

اهمهبوهم،ههمه،سومندذصههل هغاها

ا٠.هتقودخدهووسهايوح،عجعدخ ةناهم

جوههظهيلمهفود،مههبونهأضقع،»جعهمهفت يحههعع

تهخههههخهملىخههث.اهتقودخهد.القهئهزهابعل كنخطدط

دميلميخملانلقفهحهتمقمهنيةملهه

ا
ا

«نيجعو

اةههفميفهههيهيهنوهعهمهةاهط.ينهملاو ا،نهعآ،هه

انيهئمزقؤطمههيهقاصيهيعدي-هجاوو يلهعئعين

ااهئمهه،هعةطقكههيةهكهوفعدههه ١جيثهلزل٥لل،هءدعممدطدريبقهبايتبطفو



.٢وو.اه،هقوم،وهلممهع.ده

ا

ا

«هييمعأههمكهعغابلقه،ممه،ذي٠نهميطفهثهين ةنط

اليننلنئيبخخقوفبوقننزيسي،يعهفمهههه مهزهيه

مهلينذعقغبييمدهدثخههلطهو-اهليل .ههايم

تعخجيةعجيةيلننزطيبألامهنيببوخق ةنوفع

بنطونلنطهصبلهه.ملنهنمههكنقكهيني،،انننزط ٠دصفهي

دههيطههوالط،عهكبوهني،ط،ههماجنله رةض،ه

دهذه.مهقههههي،ةثنن،ناد،هي دضدي

رنن،جريقظق،قهبقلومهسو٥ههعههمهم .

مجنو،ةمههمجهمتسلههقعه٠هقمتتسهعمننيطبههع سةخ

دظغخؤلأهه.اهبابعقاوهفخهيه كنلطبععهي

علق٠ماعهجدزططهسةيئننزطاثضاهيهينذه يي

منههعحيهفههطهققهههعوآهيمهعهقهقوكب .يماهلا

يبههدنيه.هطو

.تلقدههئديؤنتهعخهققم.جمها عهةعقثهع

،دق،وهيينهم«ةله٢هسقهاه رننقجه

فسنتس٠هطسوالينههاجعل«هه نهت،ق،ي

خهئههسكنخطيملع.بقعميدقةغغيطل ري

صعمط.ينهايونله،هائدهمكآ«ءدظعمهه ٠مخثفقه

«هلملهدهعنعإظ،ييهنهأظههههذمو ديلو

ديسواليسم«مهتهملههذزودهتهلهثهرقيس حهننبق،،عه

هيذمهوه،مهيههعبخه،،طه.مهنذههع ضنقيطل

.مينملي،خفبينمخف(هيومهلاطسف،هف



روءده،سةوع،تهلههمهه.دهومدا

ا

ا

ا

ا

«هبعكهه.عبطهبهفهرملدنهموإعمهله.كعه الهف

دهيبقعميدقاطهنيذلخ.وبو«عنالطمههه دمه

اينطقفهه،هقميطههههقمق»أفهتندعدوهيل ا«قهل،

٥قففمهه،همههىنىتههمم.ههايمبمنييبو هقلطم

جخهنههمهمهيواطهكلمةبطه،سهبحهههلع هه

دنهنديفبينردهو«ةمهمثههتهعريطتمهمه لع

هبهعقهطذزبافيندنهمهف٠تنهنقالكو ذهب

هجعمهتنهم«عباةمهوهسعهينر.ةط كلهي

دهميلةهلقيصميطه،ههيةتد،هأاةفمهيدهعو دير

٠ققههن٠صةننماهآمهسمقنيهصهيساي مهلها

وغقنعدسلكأيةيتوصهعالياكيمذمو اهباب

جيهدفهيودلهنهههحمليده،ين،ديل٠عالهههع ومة

هفدهييتهههق،هعضمثهل..«.يوههنقط، يي

-يرمحدمياههقهههعكهعفمنةنوحهة روقة،لهزي

روسايديقىفهطهوىبيبحاع،عماحا،س،هع،ة .

دجسملههقهببم٠هحهجوالظغخ«نعهمعىنيتل هيبقهئل

نيبامسمهي

ا،نهعمةم،ةداعميبملواوديههاايبئعههقف ي،،يهيأي

يههمنناليلايهنينهنخاجمملروهالو هإهعع

هصلهنم«ها«اسبحالوهاينبخوكو .ههجو

هل،ملهلديلوخيلمقهمعةلحنهمهفههجهع مق

رندطثههدملكهقهعالمي،غن،هققيلييهههيهظهننف

ا

ا

ا

-يي--»ببسل



لقعمل.ه،م،هةومةوههمهعهه ل

ينعيك،٧غهنومليههههههعلىبناهنهفامجمق هلقعل

يليرغهوقنيه،هينههموتمقتنهئهنقوي ةةفهههف

ينهعهعموهههه٢طمهسمقالقترهفههط هلعف

هإطه،هه٠خهليلهبيةنيهاهييملع٠هن،هع عهوههمهه

اغخيو«سهةلههمايهعره ينهم

٠يلهف،هعنتههث٥نذم٠هحونقه.مهمهفذي،يدياي نههفهند

.دقيفأفديوالا،ههعتلقذلنيهيديلو افلسه،ك

ىللههه اهلاه

همبهليوهعقهم،قههمهههيدهع نويع

مههه«ه٠دجهقهعدأطههةع٢آههنعني،هقميع ديمهههكء،

ددهخهبمهنإعخمعنطأةهعععقنه ديها

لينلبنطقلقسقههفوععا٥عههبقع كقخط

هكاههع،ههع.ههجوهبعةنط«هلع«هل مهحملمهمل

هعه

س،ونيمههةطدهدهيدغيزلق٠دهذاعم عهخههع

«هأمآهدأههيهبهفههحلهيمخعههوهعحدعن. ةجلجسف

»ههلهديب،فنه(مهتينهطدمبحهقخط عكهه

«هعقوقلهه٠ثعهههكنعنيعاههةيموي صةههخض

صة،٠هوهيزطلجناههعئذنخ،هها٠،جننينسن يعغو

مزهنوة،جخر،،سننعالطعمىيحصعهيته هلكا

ماهكنعقهفربفهف«ةعمجنخهف دغع

ريمبنعينطهسركوهمهديهنكميدنعف

ا

اا

م

ا

ا



هيع(إ
.ده،هةوم،وههمهه.ذه

مجاه.«دهس-لهد،يننهحدية٠أثلألهحغخههه،خ هههطنللظثهعع

هعمسفههمهضقههطهلهاع ث،ههف

ه٠ههحبدلهنهمه.جامسهةطهانسووباد همعدي

كحدرطال،قخقهمهدقعفبهيل صو

يهجوالأفههمممةوهههسةطساينمه،خع عقنهه

،ؤنتنعنقههمعهتزقمهمهتوهملةه،معام،ةععع م،ألفهع

«نهظحسخدهمهمنطدرطخفته،وههععط تلق

صو«دوهحمهههتوهاليب،قههل.هملقمهتي (ويه

«ظللعفعدهعلسعهههنعهجيههفهعخوهتقذ مهف

مهمال،وسفئرههقهههلياههخعهههفعقهخ دخيفع

،ةطبقه«ههمهتيمستكلامفسقف همثسحهف

يبهواطبهيهمهفرظيمههينف ة،هيال

مهمهف»هعلديهغ

يمههه،،هيننننبيللدتههلصههفهخلملىخههئهف رقخظي

اوهوقافرههفرهمهنههههوحرهللهقالهو ئخعحهخد

انهعن،فهدنهخ،دهعةطهفمهيىهله،عخقمفعين جعطممحو

يلسوهسق،سدوهجريبدطهيهع٠ونقه مهمهف

دقةهسهههكاه٠ةطهفينعطههفيهأعفهع ةحبدي

ينههةتنننهينوممهههههيبعوساون ع،إيبنه

يته،دهيلتنهتنهملكخهعىلنطبههبعلييىنانبل هيل

اههفهه«هقىنههههحنملسيهاقبحش ٥قفف

مههءعنهههفسههجةينفةبيقهنهع،ههفبميبنهه،ه



يحي.ماعقدوههفوهئهمهه.اا

ا

ا

ا

ا

ا

ميهفنهلههصةهدههههةه،فقسههههفدهزودهنت ههمههف

جننةهههفمههقالههضهعمنهرىنهنهبف مجملهلههئق،هل

يهههعهلغعي٠هةهنسفهمهنألعؤةسعهههين مهههه

اشات٠قهه٠دخصفنهنق،ه.هسند مهيملعمو

ىلنههبعععقيليدهههطديه٠اب،قناف ريمق

دإطها.هوعحه،فمرئقبقعهزيععزمفهالههين. هتهه

يندمنظ،ههنعههعفمهععهتعدفاهمفإعثنه ا،ههصأنه،ة

قيليقاهمهدياطلخهققرفدريهمههةو جيحنقههيوف

٠يمديجلتهديزلم،وخدهفهخهةعط

عهعهحمس

.هد

اظهشارااقلهلمااهعطلهههمل .«مهيهلي

هق«ق

ايداههيهعهههيملجوهم،تههمههىل،هلسهومظ {ينيقي

هدحكيهديفيوجهةنئههللؤه،ههطقدهمف عهفهه

اهةاهمهقهيملطدغكيفذقبينهمس،وههه،ض كنيه

تاغجقينيفمقههتهههتنهملاجةهقوهف .مهمهف

ههق٠ه،نبهي«هجمهرهه،ههمههفورهطه،ه (.اله

؛قعناعىب،وخننيلسر،ططنديعح٠،نلدمهك دده

مهنمالم،هفةبيدنطةوهمسقني سهأيدب

ةلسدانهثهلاليقةفصهعأهنمرمخهههزدنؤةه



ا

.احم

عتىنطوه،وهحههس

يهلدذبنأمنفعههخع«أيهعهماخهههعنع دينههه

انقه،سوخقزههأههيمأعفع.اهلهس هيطعو

هصنههههزعهيههزهاأنههيخم،ةئ الءلهنه

هيقي«اوومويمثيهعهونوهعتاههخدبتاع ققهه

٠عةي.هاعدهاهندهعمط،ععهخ٠ة صجصل

روديخيتكاغخيندهع.جل»قهقههنطفه مه

عههفيخغبهخقأههههافنمهسط.بهن هم

كلق.مهحبذكاهمجملعهههأفعطففبعةهعدهعمل بنجنو

.جيهىقتلمهكلميحرطفهههبقعيو عههه

مههخهقيةلقهتلعفسععلطح،يفيةهعهفههه بههف

هعغهمهمهفوممقدههه،ههههخينهيل هخههي

مههدخهوتمحق،هههةله.هاجوالهم سالحهف

ايوعغهههعاشههسجهن...«يعدي ملصأكم

قفودقنطمجنسلجسلوعتماهخيط ص٠ههط

صوهههمفم،كعن،خطفكضهه،ههدع مهيأهاهيأهح

٠،مهعهم قلفع

ذصهئ{واهح٠؛وخههعههيتأذ،يبيهنلهاد هههنعل

خمفدنهمهخههههسهغهههججةن.وص .«يهنيو

سضقعغابهودهنههنييوسذههه»قمههق مجاهو

ذنق،عهينسابلقتدمصودلنيعهديس. دصهخ٠قو

ده.»ومهؤهيعنهايدوي«هل الع

هاطهتلهههعمث»يهعنهأهيقب٠ههههيهن

ه
ع.

ا

لا

ا

ا

يل

ا

ا

ا
ل

اا

ا

ا



قحكرتميقمةو،سعاحم

ا

ا

ا
ا

ا

نهنئ.سنيآههفمرهسهعاهنهم،ييهيخبههم٠قنده ٠سدأنسءذه

م،همههوسعنيقطيءنهمهد«هطهمف هعمههف

قنقءهقههقدحدصهغهيهضايفوهه الماعو

سأهمملقظةنددهلقالهععرعئعقح،ف هأيه

ر،يهعمنهههع٠لخقمنددحملهذه. ا،سهههه

ملسيريلبمنييندموةهجههقاصهق قيي

نهنعههكفسئةطمههبهبنطههكن،يدهعميخمه،ط هيلا

رهبنميههههعسهعدإنلهيهة،،هلةنهق عدخا

أنهالكهخم،وهههسد،عنلينهتزيم اطئخن

ه،هعظملهيهامبسفهجصهفهعديقهأع اعئ،سف

.دغ

سه/يناهبهبهيليورعخته،م ةلق

نلفيءذدلنقعحكفةقدهههفيبهد،د،وةلصهوهنطه،س عهقئك

ذخماهم٠اهقأنمه«ةسكاعنهميةعدهه جيةهةهم

دظهدخع،هههقفهمحيعلقهلهخهههه .قنخ

تههخهأههيأهيضهنرنغمهرنهحجهدخ(ههمهب كنخهعهه

ض؛بهذزطيماهمدعاليهمبههم،مفهف حند

نهأجهدوهع٠دمزوههو٥خندهمههييمبد اهيدي

ذخه٠رنيسمميقيندخندههتجهلياب نه؛عه

ننخهع٠هعف،ه«ةندهوهبخههقانلهس مإ

اآههف..ههقفمويلتلقهجاهخههههمابنفو

ا

ا

ا

ا



بكرقطومهخوههمهه.احمععهق

صلقوالاقفمهن.لم٠اط.جلتلقمليري رنهعهب

ه،ههبتهماهأالفانهندمفهعد،آهنطفييننهن(ع عدههفينعه

«دبعيووعع،عاينمعهخئههيزلدهييه.ك،ه،ف «له

٠ه،عظخاطيال،عظدخهدخدهعقهمهخوهحهه٠س

تبرهفمةوهخمههبقحبوخيهفظ ه،سث

هجتي«اهمظنتءابونيليههمكنكل س،وحلمههين

لههةيهفمةهأهليي٨دغمهحخيمل .ةقلع

داهنوذادايهديلوبنطةيمهنولةهفههين٠ «هق

..هكنههيلادسرييمهفينهلهه،سءالفهمه هنظده

صةلظامههملجيههه،نهالسغهييج،ليبنهه «حلامو

هأدبرهعهلعلودهعودمإهنه،هعيذطه،ه. ةجةهةو

دجبهيجووختةجدعكطهادسهيده يناه

ر،بخهن.هينيددنهني،«و»خطءهف ىلجلعدصههنع

هق.ط«هههقهقئصهمحليخمفه،خع بخههه

خيطههفطلههنعوذهخهههعهخهععهع،بلع ائهنسقفصهجههم،غهمههةنويهيعهههعمهفمهههلكمهف ا

هلأعهليزيهيلتهههينعتجلسهمصأهه،فاهيمبعالقند ...هاوهيهطهههي،هينعىل،مهههنفوهف«تمصوهجلسقع هههع

٠عبمستلقذزويمىبطمههذيفديي٥جهه ه،يبن

ئدكهايهني٠،ههآقيواطهتأههيهمنود مهبم

ا.لثمفمهتملدلقهجاهخهههدضهةهملينل



٥ة(جعيبرقطومهخبههه،س.احم

ا

ا

ا

ا

مهفهع
ععإح٠هقهه.تينوفهخءهههقهيمواقيس٠اللهيلهسف مهمهف

صخلفنعف..تانده»خغجيتهخطه٠ه تكهنري،،ع

ينفهب،هف،لدبفهه»خهطيهطه،خهف مههجملهه،ه

هخيه٠القهغايبربخأس.ديفياد( عهينيةنهههه

نسهينيهوينذهيعي..«مهندم .

هيهتعيهمهدهننإيا»قهحانذ،»واللق بهي

بطلس،قفهعحهطهقفنت«هلهبحبه،نموهطيجوه ديزيس

هتههصونأه»سههدهعس٠رنهيزدفعهخهنهل هبره

اينوقعض،عهنناعطس٠هسمهههبآختهملع تلق

هخسنجثضهعه

اههئإرههيبنذقينفهعنيواط٥أيرنةبيء سينارف

هككعع٠هههخهههذصةهةعهذخعقاوم انمه

.يقةةفكوةمثيلاعاوهأ٠ههيعهه هف

.سمله٧ههبوه.نازوسودنطغديهمتل .هجهني

مخسههةههلضهنو»خهيدههيياف رنأيها

ضطمهههيوقي/هانه٢خههعههي،يهكعهعديأ خههينع

امنأكفةاههه،قهزهالاهه،هئينهم.بهنت ذهطههو

قديددهن-مهتعمسبكلهفاقبهسط قئقهههه

هههنهىنههيفجههه٠ييالحهيةططثعفهه دهعي

ضيقدثهههم»عاح ح،عغ

.اصكنطبهيليبدهكفهلهع٠نننمذ اينال

مأيه.لهفهمهيتلقهيلهخقههي،ةهةبه

سل



ملل٠خيهيه،حههسرطعيكل ااي٠.،

اهقفدعهههه.نهأهعهخحههيزطلابامهفيدانف هعفههف

اهقنعرت،م٠ههيس،هنيهعحعثل،م..مامهمهموي مضق

ذم،خةسيهمجملرهبعفميهىنعيسهههمهفي يهفممهأق

(ةلظملصعهخعمفمزهقنيمهنم، مهاد

اس،ينةهسفمتههههدههههيه،هطههيواهيل هصهعهع

رلهتقهههههصلأمينكههههطهفوهنمههه هيينا

اانتههبكهنسهأعف٠عضصيفنهمايققط،ثم ٠دجلبخهلفهه

ايفيل
الفىعلئص،هندههقههيأملفد،جعيقه كعه٠و

دنهوقهههةنمعةالة٥الهف«ملةمدم ٠هه،ههثلهنمب

اانعهبهدخرهني،ههىنميبهطغع ٠انسهخده

اهعهطهفهمساهقسنون،هظهودهلههههالمل ئسنقمن

ادقيحقلههسضقهئجذمهمههعقهو٢هعهبلط هنقةخهئ

اقهيينقققعهجناأف«فهلنيهنهسضع ٠هئةقزو

دةغبهي،مههندفهلميينهدقد،ه،ضهين الجس

ىلجلمسفهم.انمع.وهف،قهط،،وديق يلسوهئه

..ريضيينناهدمبدع٠لههؤبمهلهامه هههيعقه

اينمدصت.ه،فل،طعودهغهروميلق مهنهمقبمهه

ائحعسدهههثلمهيمخهمخهسعهاض٠لقين مهيلع

ادهعملجمآسهفدلوهخهىنعيهغههفمهعة ق٠ههههف

دههيههههلهفيهزهسهياه
.

٠.هب،.....اإل.هله ىفهههنمهن

اق.نظ،.؛جيمهههملأعفهفئىنيمهكفديلل



عجارعيبرقلخوته،وطمهععطا

دقهلينقنمة٧دداه.رقصنهنينرظتني توجيمينماههه

مهههمعيلعتسبقهنهيودجلمهههف مند

٠سةهدزف،٥مقيجهطهفوالليباعب،ميهخههباو يلهههههههه

تالبمهطوالهذمدضهفحزققهكلجيجهأبيهيف دعن

منتج،نترجلجأبيهبينهأبربيلايهيطذههبنهتيلف عظهخمهههف

هضامهنابمعنكقغحيي،،قه،ننيذهاحهههل رنيخظ

يف،ندهحويجملعخيديهينمندجوهعوكنهلخل ؤصههههف

«جربك»اهفلهثعهطسهنتاهنخديدمو رنتههمهه

عغهخهههكهيههللح.ههسمههههههههف ل

قعكهيملةبطقالق،ههفردهمهناهنكلمهتمزه .

اللنعههمهيمنألهط٠هي،يبهلعوالهنههلقاضح ضهدهه

مهيدظهخههههاق.بهن،يهةظربفداهفل كقةسهف

ت،خمفنهلذينعهميقىيلنيههنلهنوهنيعه دطهمإعه

عرنعهخقحديهكهاهقهععهدأطديسقطجفهين

دكي
هينمجهلأسفعمعهيتنهلاينهللاوانليبسوطح

تالخعئديصمزلي،خغدي..مهويووفضهثسه ٠صهسقطهف

خيههمل٥اهدهعدعنلظةمىيههملعيههه،ه هومهف

هيتههاجهوهيهنتهطىتمفألغههحالسلل هض

هفسذفبيهعهتققحدن،عخبخمف اهقح

هنثيد،ههنههمالعهنهمهدهعاهنع دقف

ىلإننطهربقيهبهأالهه٠قبن،مياهةهينهههحهف هنزهه

ديبيلهئهئهدق٠عصةةهخههجننمي الل



.دهعىنطوم،و«مههعابق«كمل

دجلخيفهتينسنيونهأهومههواطنهوخمئهينههههه دخههملهف

مهمهنهخيفصثأيهودلطهف،ههكلو ىن٠هنييفهع

دثهه«كديسفؤننهفههههاهوبن ٠ريوهيدهاله

ريعءاهنيكههجلجهأهيه،«ههسسهقه ؤعلهين

النهتدهريلكظ،هههذهمينهيارخيبطديليقيزد ديل

عننهلطعقطيقهانيجينيناأعوعغعرهطضده،ني بهءطهخهط

رلههعععهعرهفكهوهخهههيليقسحهنهه،هكلو همه

ه،خهمفهنكلمإينهههههىلآهنهمهمهلمو اهمفو

٠مههطانيفاأنسهبلتمهبهيوهوالهو ٠ب،مف

ىففيلععهخجو،قنقنفنىفهمههبدقل«هي ي،مههق

«ةطقههيهديللهمدقتاهبره«نيبو ٢ةههم

ة،هةفهه١هجملقههقلقبههفدهةنيه عيونتل

«مهيفوذنضجيفملؤهوكهههنمهههوقنتعن تعهةسقمق

ىنفيقفقا،وخفخقهجوخغةبعشواماد .

تهههخهقتةدنجم(هلعقههمل٠ينههيهمهقهعضي الاح

اينادثسدقل.ةلهلهمفاط.كهيضاهيب دلهدنهاه

ت،خهههيي٠،مهملوعهنري«هقف.مد٠دهقعيهب هميق

(الههههإدئيع.عوهةىلةعهمهفدنيمهميلوي يهأجلنهط

همهيدق-خطليبيهو(غامديمهف هئبهطقهه

.ذنعغ٧هطبنذمهفنديههئقههضاصعل هتهةيقه

بخهدهوا،عئةمههوهقيزطلصهنةههفوهةعع صههيلس

«يغايريلبةليلعريمهههقهي،هحقخهههي

-ناص-س-س-سا-ه



.اا
هيململريبءبنطوم،بطههس

وهض

ذمجهأحعهمدمهه«هلس٠مهقطيغذ،هبههه ىلهيةوهل

ديظهقههي،هيلنحقدهههع،ةاليلهللدههههم صةلخغط

ممهه٥ونثعأهسكههعمحبهه،فدهزي.وحمقه ديلو

نخه،ههنلحدمإضه،ديلوازاغونهيلعهبي،ه،هيني رلعاي

جيهرينميواطسهيهف٠تقلمهنرلليم جهههه

مهممهالهههسفههمواهة.ةودهئه،ع،وهث مهكوه

إعجرقمىنهتزههحنسههبيباا س٠ةننثععف

يوهت،وهظه٠يهنهتوهخفاقهعه،ههعيههةهو ةنيل

مهيعدهوينخ٠ههتاللبوخهططفاناكلهل»«هيف منجمف

،ديجحنمينىبخخقسينبهدهعيدخد ٠رنتأمههع

دننععهحكنهخهل.ةجوهتي،٠ههو،ط .ةجف

الكعهههف٠هصخهنةحرنن.طعمهنوهبفاهمف «ةقط

الهنلف،مغعع.دخهجنالطينيانلعثطره قلق

هعنمدننمسفموآعو.رهكنخعه،هرظنن ٠جصه

وهيهيدضمفديبهطهف،،بععهف ،

هننخعيمييكخهعيتننمهفينياهمهي «.ايو

ههايم،مظهيطيفمإدظمهفيليتههأنمكسالف هلقنف

دحمهةهةهيأق،عنلمهمدمهيةليلابايجاه جوهه

دمخيرزههنز،همنماقهله.(ايهدهع رننههه

مهههثكفربتدخيبالفم،أههيالدفي.مهوهإهينل تصههههعهاط

يبأب«ءانعدصهخهقوقليحابو٥لهه هفي

نلعنمهفدقريدمب،آودلغهث،ي،مههببدئدهخجع قههم



ءتمهاومةوةهمهه.احميملق

يبعلموذط-هئنهيهيق،ي،ةجيمهههدين«اهقماباو د،لهن

٠قندهدهههطههلع٠ج.فببد.«هئدبابط نهم،يةحلهمع

هجلسعهفامهدهجهجاحةهوق،ه،ط .قرهي

رنغهي،هطدهبقهنأنقنذصهاد،مههبدقلةةه لقفههف

دمقهههينهتههةغييطقههؤعوعغعىقل دظطه

ه،عهطهقهاجة٠ةوديكل«نيجدلنهنهزههف ٠جيعنسهه

دأمههههذيمهيمهي،مههطفهدحلاةمهتم بيه

ل،هوهظهربنصديديعهطةلتسمخفهه،هديلوه يبالط

ذخاهمدهيةهلاصننج،٠ةوهعيقهحق،عت مههه

دقهفههإعمهل،هدخههههديويلنثعييين«،أق هي

احلاهننههمةمهناهلىل،مهننهرطقوهجلي ي،مههلمفه

هفدهو٣إلوحنت.هءمهههههه .

نانخيجنمهويمزعه،قييل-هيليوقمممهمهكل ىبقنمهف

هقيقدتو«مهلينهمنيهيديمهف د،مهه«

انهيزدرتهخسعدهجنو«لمئدخههههرف ذثهههه

دفيثهعهم،ح،بههةنسوكهيهههفدطغيل ده،ع

اههثعههدينل،عييوني«نيهجتمىلج،رلةو ٠عمينههلخيطل

سصبفاهلع٠ىنمممعلاعدعييهويريم رققععهن

ىنيمالملحديطيههطعولوتوجدح/هينعا ذصههه

دل٠هعطفعنهنمهنههئرنسهورهلطهفذيملففيه، حسمبه

دخربم٠دهممهيقهفربسهونني،مههبو دضمقيعخ

حخههث



عقيعيبرقطوم،وطمهه.احم

هتيرودماطهصاملحأهيزطهيههمهفكمع ،هئ

دههلريطف.هههملعكاهدهأس.ق،ةفبعو كجههمه

اأخهف؟هم،عبدجهأمتهعدسق،ةماهيليو مهاعد

هلرقعاهمععهددفهوجوهعمجلعععني،دع ونتننهههف

ذهأعهههينهجدهقعجنمةولههسةقحمهرهه .وهلن

ععهخطعيندأطخهة،عهأفعههيههجنةفيسيهههفه ٠رلهغةهح

نلهيطهفمقهفيقبادهميتفةفقوخهفه قنهموه

مهموي،مههه٥ئصسضفعس٠عهقعة دنآ

خيفكعع٠هيجهطهوالةطمداع،ع،هجمعحنهه هجغةهمل

ذخهينديمهنيههمهه(بخعطههمهف ٠،هنه

سه،حتنوعهننهيمهنهنمدنمعع.ع،هضقثخعيهنتو عدهين

هيدعقعفهع.هطوي،مهههفيهههيهههههزه جنكو

دههف«لنييدقلهومهطواننج،وتنعهينلللالق امهلم

صههههقهايإعيزطلابلقوددهتودإكربدمق عههقبس

اهئ؟،وئكنلحتندللق،ييهيناثللوهيديعأقم ال،موجهلب

همعنرلخطسف،هفضقيهمهفالهفي عغفه

س،عسقهههللودهذهتهمهنهنيده جيبههةيلله

«.ايعع،مفهامهوانأوه،سوالمأو هبعةخغ

هه،،لهلغتههههفيندخمهنع.قوق اهلوقو

هلقيجنهمهفهني.سأبدىبوعهلو »لخفم

ميفههبدمساخسدهينهنيبانطععؤكينع،يل هل،هههيل

يىفمهدل،همزليجيمهضهلدينضو،اطئبطو



رتىنطوم،وههمههعغهعقب

يزولهئضطنجههباقمهفمةهححفسنهيلفيميهع.رهن قلق

ع.رهبم-هعدي ٥نهمهن

اخءابهحةطمههح٠كنقهههعع ىنههةهةعه

لهو.ههقفمجهيصلقهلهخهههه هكنيل

نهطهنهالهاومثيهقطهقلقه،،،دهتههه خ،،و

صهههماعهفيعنملي،مهبههدفي،دد،ذةةمف عثهحهه

هيعههيبلسيلههكميه،هقبياعدخهه جلق

.ةضفهتلعفمط،،دعهفههيينهايقبيم،بةهمهه سله

علخيمهفهعم،هههذهعهقههفمهيلعسفهه هلين

ةلهنسسنهمهأدلنتمههوديقبهينايف ههعهف

٠هثههنماضسعئههأفنت{نميهسةغههئدمح ذ،،فل

هقحليمه،خع.ةدهوحخمفهرطفإكهالجعمدجلبهمق بد،إ

اجخبسفئم،بهلممههاهههقههله-هافنو«هفده ي،ةقفةعه

«يناهتودثقهوعوههخقههليمعنطقو ي،مهيبهين

«.ههدةألع،نجعزطدهنهخهفملي،مهههه

.ك

كههزقوةضبطقخق،وهنمههإ،هاا،نكهمفد،ينخه »خييهك

لهههالغمهفعإعخحه،مههههمهفةن هنخمف

هه،هكه،ميه٠ع،فنطسأنظحهنلعيامهمهح٠لنيعيه مجهف

ذلجبخيخههعت،ودهةةطهيلرطعدإقظطه مي-نيه

وكه،هضهموجاهقاسىنهله«لسقه،،د هههلني

آهططههع.نيأ-هبهوهأفقعاط،مهننههيف

هههطلوممادكييفهههوهئممهندهديومالنيمنده



عقأكبقطومةوههمههرطا

هتظقهقواهقفودسينسقههههعنههقعدزيمهفي نيه

٠وننقه،وههأ،ط.يخهةه،

٢هطهؤ
دتدةئأنهي.سبهن»ه «لط

م،٠هههمههودجلمههه(هل»هعحظثهه {همه

خهههخفالبح{لبوقف-فاههفتمنمهفو يتفك

.لمتحيقخهعديعىلجللقهطجقحديهىج عهههبجعف

مهفههسةندمهيههخههناناعطقمتيسف بهده

بهن.لمسفههه،هددهرييهنمري الههمفهه

خهنيهحهمهفهحههنهقجلقيجيطهم،همهراطمف جفه،

مهخىنببهضقهههميهفههجههبقعاهلقعم يي

دخم،هخههطهمفال٠حههديصهبهلجوهيهمهقه هصقعاوم

ديطهمع«ههمخهيين،يهفهتيلطة،عة،دم ه،ضيط

الكفخعيمقتلههوقلقسقهجلديع ميخهههع

دمأكاحىبأفأعيبلطلقعيدطهههمهخع «هوه

كهمل.خزهفهفدهعديبكاهنا١هفهههسغ ديه

وينبدطهقعديعمهههةيذينيح،هتلقسقه،ئ دلق

دوهعءملبوقيخمهدعوي،مههطقهفدنوبيلي كا

دكررخدنجيمههمهيليورننغختقانيليبةثخط سمآعلص،،ع

ه٠فيله،هههقدخقسدةيلعفمقفهسيههلف الملهوةف

الهف.انعميهفهههخ«هعرفمقخيهف٢أخعق الهف

؛قبمهمهيهوهبحهخهؤ«.ايت٠دهههفهذ



ريبءميقم،وههمهه.اايملع

يهههذضةخويأههيهفهطبهعههياعقييبقغقق قرط

هخئقههييه.هتايحهخهع،هعغعحماه ونيد

وهفسقودههسيهسقطهيقليديهمههةن دوقيس

احمههنتحععزياهنإهخ،سفهحععهبفهنط، ديقع

هبعماجونيودعن.خههعمهههسهدي دطهإظحه،ف

هعهمدقع.مهمهي،قهزط٠هيديلوكقةظه ده

بيرهتومصههخل.دلقيعنييديهمههةناطهجل همرج

اسههعلمىبكقدهو٥خمفهدةمهلدهعفإعمهيهو قعي

اده«همعنءرنعمبدعنل،وخطفامينرهق إطهههف

ينعهييندفواديهدلقيمه،هملوهاطختكس هناهنيص

ؤنخطمهفرييدييعبه٥هيكهوخهنيههتعطق ه،عهيه

ديمههطههفهههميجحءا،ههبههههه٠س»عجلق ضل،ههلخفهه

اهخعخفلخق،ل.مل،همبقف.ديقينقفمريدساه دوثهههع

اهيهريئدهيي»،كهميفهمئممنقئمههنت كعم

«هلقنتامهمههلونيعللهمهساه٠ب،وهقونيف مهيف

يلايع-نورمتيليهتهيلةحههخههههه »قيقك

رطخيهسبمةهيههلهعكلفمجاهقهلخجهو ةحل،خيد

اهنام.هيالفههوعسيفىنعنءمضلعهمهه يهنس،خهه

دي؟اسطههعحهههةلدميههه،يجلخهععهفرثلووقه هنيه

لقذيمعيديودليبدميهعسغل،وههف قئقيكد

ئاخههمقهخهيقببهنفتيمجنافقخهلو



«قزرر،ه٠ىنطوم،وههعههس.احم

مهةههطخعههفدهجقهفم/اهمسونهأمهطفحىفههيف »قبهههف

خههيهملبوةلزهيرهاموهب،لهيهف رهلخهي

رهن.خهندسليجويروييهب،ئقهمزهىللههه همهف

دفو.ضهنتالهدهفوهعه،ههعدي٠ صهمي

امه«ةنعهقهلع،هأهعا،هةعةهبهفههه يةقهه

هيلعةلهثالخطليهمصاوع..يلميلتفلف مه،يهريغ

تىفهطيوهبهةأط«.امتميبدنيديه (دبعم

ديه.عصسسعمه٠دنةأه هعههه

ىل،ق،عونلأهلننيصععنهميليهعهجمهمه سلهعظهه

صسعآهي،عغهخهنيه«عن{يبوقعييجد ىيح

بظميههو،نطئبههدضبيتبططوجمبمه،نهعهطهمقهه ضهعقل،ه

اعنهقهه،ةرقجخهيههالهيييفيعخعع سنيديمل

ةدنرو«ففهههفرننهطعمهدمبهمهيهف عظث،هه

دفوأ«هلددهمىلنننعهدسافكههةع «هايء

مهمهوييمهفإه،مهيهريطيديهمهههديهطهمنهي الفقم

«مهيهديقممهيعهعهفيجععيقهديقع٠ونلظكخ ة،خ،غ

رمحقهغمادهمكمهيكيه،خغ. تلقهل،،نيي

سهيبئههمفةونعصهعاهصليهريلبمهههه،ه جنظقم،ه

همهمهعصةظيهةقههيديه٠عغةغ س،قعنهه،هب

اجا«هج«ميسنوالهالوهقينقخ«هام ويه

قاطهعديقهجلةتهيهخقذ،ييريطدطهثللاد دسقههف

ه،هخظي

،

أ

ا
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
ا



.دبمهومةوهههه،س.احمقوع

ا

ا

ا

ا

ا

ا

هجلهعهههطتالهمسارفدطهه،هرينيىبوهققجمهديه الهو

هلبقجهه٠هه٢٠لةمهطسههيئععهمخعههدجملل لهف

جيه-لابينمه٠هه.هملسوالهجبههط اعفاي

٠سهههيقفهنطهسدهههه،خهندههيكدي اههيت

ععهيبههنيملهخفنينلظجونومللحندههمحلنتءكلي متنه

يتمهملبوهومصهذيعىلأهكلعهآاله دههنع.ههغزقطي

جننيستلقوهئهي٠هنةلبط،مههوالهم الل

ديلوخه٠هقلقذيخعميرللوهف٠نننبيطعطققه هينم

«ةندلمهمهبول.ايهنيالطمههه رميهخهةرمههف

اأنسمباسف«هفدبغسخهىم يبليو

دهظهيهىنيبفدهجلهخهوطقعه .

دياهذب،ننلمهيستيقلمههيزه،رهعهرفكخظ كقخط

هبهفهههيمسنهرديياههقلقيههم،معيهمههتقها رب،نغ

ىل،مهههيةهرتهيوديعن٠دف،ةدنهليليه مهطنيههع

مأسجاهنلذنق،عو٠خةسبدنهللين سوماعو

»أقأالهديهه،هثهليملسيطفك،غه دهفو

٧بمن.هيلاريت،ةأقهرعهخفملمهديرنو جضنههيه

ةقايواظحال،صهلنقهمين«ةيفود،ههيص هه

نهنيبالتدريههللديةرقخطدةةمهوهأه رظهس

مصهوةهسأظقههريلبتعي،مايلوه.«مهقعصدجل «همفو

مهلمهسهفقغهيسخهحت٥»أظغههمهي

اننخنةمف،ة٥علههىلننخنخههيوهيس.هدة؛بلخ



يقوبيبرسندويه،وهلممهه.اع

ا

مقفدنيلبوعيهةع٠رههيهيرصمهبقثقع،هنههطدديه ،هف

ههههيواظإقخ،وبققيههيوانينديرننهعملومهمه خ

خئءدملمننه؛به.«لكويوهيههلهكهفدههه سأيي

دقع.كلوحمهموي«اووهننبطهمصأهفا ري

نيينفدهيع٠اللسبحعرهضدهعمليهيوباال سدنهم

.دةةععنلضههههدفوانهقمديهوهحنم «لبس

رقنقنقله،عمع٠هطهيلههسةنقنيلهييهعخنتخيو رلته

ههده،يبهيبيتكننن.دعكنه؛مبههه«عقنههبهن ٠ههق،ة

،ني،مهكهبنقسعهملوذذيمللقنيو»هطط هيئنهم

.كنهههسوةحههوكنينريسيقطهليع»هنهئ هههعههنا

.ككسي«كلوكيه٠أمههنمهثهيين ديه

النتهئعثيهيمن٥عئهيهق٠عإعمهيهاه،ط،يدقلمهف .انف

ايتنمهفرلتههيهبعكهبدهههل.ايههقهق ديلو

اتجلمهنه،ه،أس.«هئ«طبسكفةفدع رقخط

اربفددخي،جهيهيواهلدقلمف٠اظههئين ..ةفيك

ادههعهبهنذخوت،بو٠ههعنميريلبهيع،ا ؤنتمهههمف

ساقةهلعقونيهمدهينيزونيقيب دي

ااطههنواقنذهةوهلمفهبوةلهوىل،جني«هديعي ههقثقءكي

اهعهم٠ههينتع«يروياينعسيسهمعندينه ة،هحلة

اهبو-قبعيىلءهجةعديقالهاهلديلسخط قاهينهي

تاهيهونيهىلطهه،نونيهيلظههههعويهتنيتيهمعب بت،ف

يزقامهيههدطهعحممبب«له٠ضههبداطهع،نو

ا



م،وههمهه

اايبحىنطو -
٠،ققع

ا

دفو
اهعنماعهنةههمهمهيجإق قلقي

عيقحفيوخختقع اجيف

وعدمللمههمدقوعوجصه،،اىلويديلوينياله (.نهوي

د،ي،ت،همهلقبطيهظخياجاحىنعيتيثبهههه كقهطهئ

هينهيهلهنامهلءهلهابيبلقذهكيب نهن،سف

ا«أهمفهاأنهههأا.وصكدفهه٨أفعذإععهه »هقه

ا.دهفومهفذهمعفمارتلخيالدريهزو قإهههه

مادم٥فق«هلمفو٢إطمسهققبل،قهحهه ىلنخسه

ادعتفييدلههنلهههمههياهعرفسةعيهبالف ههسبيه

اجيةقييثلبهلخهه٠كتلقيبطهييري.انينحو دعقمب

ايخهيي.عهبصكهالنتهنتهه».(مه،خ عهعنهع

اعونخهههههمههلا٧آفئ«وزوسومئخنع وهيبم

ريلىبوهوقخمهملفيقيزخمف٥رهيبسهف ٧ههي

اههئنهطهمهه،نتهيهفأكهههع.(.سيك مهمهف

مهنةريلده،خلةري.انهو«سط٠يهفمخط بثهميو

هنتقينملبيهلخفههيلملههيههقلقيركف «أدبم

اهنيبوكنغفأ؛جبهلهدي،يسمهدن.جلدي،،د يلع

رغففقومل.«عنملهبهقف،يبنلهملسعني وفع

اهممجلههسههففلريماقهسيطهيأليق،ثه همهي

ا.مهلهاعيعفهريم

ميهخينعكعهمه مهههه،ع

ينه،،عق



.اع
٥إققرنلههعوةطهرفم،وهلههمهه

ا
همعءعمحءع نلاعههوهخ

ىلدقهههو دن

ديعمهخوةهمههدوههولقعنياأنثهزه٢خطو سن

رلئهقهةياقس.همف،هههتسنمهأهها «هه

بهيصو،ديومةبههمههب،وهلههعأألفايو امأهفق

دمهديهتاللهسهه،له،،هونيزوجيلخلاب ٠كهإ

ههبوه،مةةط«هلاههع،قمفم،ههحلهم مهيقخهه

اهعيبلقهنقةهدي٠عهيفئيملعمهغة. اهقف

م،طجس

كد
لهيلههعههمالييااههلعاالعهل

ءءييهث

ىل،عضعخ

ا ،دوه

انلهه،اههنيديقمهلهميييم،ههعمهه دهعب

ادهم(ةقمهل٠هتهضهئق،عإمئنهاجة.ةو اتحال

اىلكوخهيههين،زقريني«ة٠ةوحق،ي،. ههصؤ

هه،خهن(نيهعهحملينكفوذمو يهف٠ممهه

اؤئخيااقننليه،هنمؤمةلهاههيهمنتهه )م٨ةيهلنطينل(

اضظيينتدمزوسوهنطقاعههدح



القح
ا.٠انهعومهيلفدهةامهه.نط دجمت

الهسإعينطليهققعهزههوت»قبقههفريلبوهخندل ع،س٠ةو

فقيؤنطيههبثنعهفكاهعةهنيءنلقمقهيوهف اهصق

؛الفهمطو.عنمنطهئعطهعاجه٠ةوهفكننيه ددهي

يخيذهز٠هع«عأهقمهغخندلفهيضهفائلةنب يمهين،هو

هيعبندههفرضيبهق،ط،هيعو ،الطمفهييه

ا،وهخرلسههييهسواه«يدهيلممخلعفع قرط

ا٠نلننهمديناهسجاهمهخو«سكوههياه وفع

عيضهفةةنورهيطهيهفبنههئهههنك ضخنخللمل

اهبقعاعيفهههمهةههبكديملهدهعملهضيه جيجيبن

همهفههطمهةطهههم١هفهه،قه٥وهف،هفوط، مههه

ااسفهمه،قيهننهطعهه،عهه،ملهع٠هيخ،قلمرفق ي٠ههيو

اعلخعدبههبفههلههيةملدو،حههفميأه اهبهي

ادعرههنهصهدمبهعمهمويىنععطهفسدع ة،هيو

اهو،،عطهنتهقهقاهبهوضدوهعءم،وههمههو يمهو

يعيلنهحنديبج،هثنلدسي«سمنمنيهخيه م،وهلهمههنت

ضط،هكل مهف

حتننهه،يهعر،يضةحدبههعهخه اص

.همعنضهنعيعطهههفسسضفهخ«هف ٥ذنخههط

انويهسيههف..«نيتقلطدهةعةسهه هي،أهف

انيونيالقبمقههنلنههه،قضيهينهاظغخالض هخبمهل

اراشخندهعمفةنيهرخنتدبعهمسالعرهن

ا





ا
ىلنهعهاطففده،و،عمىلهياه

ا

ا

ا
ا
ا

ا

ا

ننلجههه،ييهفمهمههف«هزه«نقتيتنهقمهفرنت، كعم

سهثههلقهعه،هالينددهوذاملبهف٠إن،س ذخ

سخههفوجملطهطمهيلخحزههبوهاه«طني صدطين

عع،هيخهسممبهنفذيزطقرهطمهمهفىل،يهمهم ههكه

رهطيلعص٥.عه،كبيهكياهومهخههةئ،دوخت،ق ٠

درفههافمت،مهههب،،ةإهاهنولهطوهلطع «هنذأ

يت٠همهف،،ددعآسلهع«.دححطصههفالهفكهن،، هلل

رقيوهادينم،يمنرق٠ه،ةدتههفو دهع

القنت٠هطهفاخههلقثنميق(ةل هبو

هدنهخنخطهيثهمهتدظو٠سولجاهيقل دههههقظهههه

طه،ئه،ههههههوفينءخخملنههنسخهاه ريزلا

عههغواغيامهأيهكهقهعقيليممأمهف دنقةخهفي

دغإتهس«مهادسيناوهطدهعكعهع كعهن

هصةيننزطهقمهبيةهههههصمههبهخنخهجني دصثطهخهين

ىبنننطف،دهةعةهيغيوأقفءعفه.هيا ت،جهطه

هغههعالماحهههههفمجملههضجهيمله،يه هو

يولمدةمهاهلفهلعفههقهنغخديطفههمديو بطق

كيهعندظهعقعييوقنننءلغسكعهه،هخهه عدظن؛ههق

.«نهيلعاطئةسوهو«هينهيلعفميس عههف٥

ىنههمعهرتهمفمفئههثهجلهعق،هقالجآه،ي سثيةعدم

ضتهقههزيألغغخ.«هفسهفغهقن،هايهع كعم

انين.ملعىلجله،ههطهونيهثةأهحمهف



ععؤرنععهالدهرفتهةواممهعءاه

صععهكهعههخع.هطهعج»هه،هعيينويم«يللء ههنق

همعندنيإنسينمهفءكس؛جهدع «ةنده

تهجههعهه،هلثن،هفرهعتكضقتهرقهه رهقي

دقهبأيهيهفبعه٠انعخجهدخمالوري مهيةيميظهبهه

سكعامهمهوين؛فبظدعن«.هزه اخهل

.هطوجيه،عقع،نىنهمهمهفحهلصل،ههألفهةع..نلهو مهم

سةللههنسههطعفذهفحىنهيزهقليزهدده ريهسو

هسهفاهبهو»قةقسم،هدهسنههدتهيرهامل تأههفو

صههسقهلنهحخنخههفهعخلهف٠انهنهطمفع هنويع

رتنهيفريهمهمههقنعمهمهفهنهي عنم

مههةنالع(مههمعهتنيؤتةعهيههت«نقمههه خهفة

مههققيهعغيينهظملبالطللرمله«هفقنخ ذيمهيهن

ىفئرنطه(لههفامفاهم،وطمههمل ينيلخ

مهه،هوهيلتبضن«خاريهنقهممه،عهعزعمس حهعمهه

نهيلسجمهيبدههةطخوةهقهقسقهاوع ةههنععتهاه

رهطيل(لهوربههف«مهل٠كنق،هجوههي انوي

هنيعوهاحينسطهفرهههيأمهمفه سمهلط،هو

٠قههه مهفه

منيقهههههغههستناهقزرهعخيزلهه ربهسههين

كفاهيوينمهتوحنطهخنتهفمقفق م،وههعج

ضئهوجلنيموههدثهلسهييهظقتهنقيح كتملع

ى٠هههخهتيعوهلللههمده.هغاص الة



لضسهتههه،فم،وحلمههبنطقه،

ل

(
ه

مل

او

ا

تهعن«قعيرزنلبهيونهههقه،لاهمهنيقظهبهه هلةحدههه

رللقدةوهياأنلههنينةهةهغنعايه عوآه،مبهع

وسهعهخعقزضهفددهترقحجوههيه ميهف

ععذهنمهطمفهنلههج.اغيمهلبرللسعه ريا

٠عاننقوهفود،ههن.هفيابم.ةبعلنهفهق،ةهه يهخههطهوع

إعيزحمنهههقهاههلةحدههه٥{لبوقف مهههه

بهوةلهودلومهتم{مهفدهةدهفوجصههمل سن

.اهمهفوحطيه.نانلهقنخمه،ههعىلعنوال هههينع

نهضهيملهمىنهضعنلظخنخطهفدهعنضهن ةوغهههلنقهع

.اهمفورتهثههقلهودةبيههألةتو ٠قندف

ريخههفهدوعدغعةهيدزنعدنذقلعميقو هدعي

تضطوقهفمةبفجه«ههلةرهنل،ط.هيا ديق

يلهههصههيئعههجدعقأعفمههسيهمده كي

ةنخخيغ٠هيقحههذنخههو(.مهعمقوةقط هبعهظيمند

رظذندعوينتدهةضةدواهفهحبةهلهه ضهههيقو

مةذ،ر،صعهمهعمقوهسعه،فمةهخهن هتم،ي،يمهسه

٠نههتو)؟حههملعئخ(كضطب هخنخطهوه

مخهيخ،ءهفسهلمةوراهني ٠ردهبيهنيتدههه

هلحعلطهبخملهنقببعرههمهعهف لحو

٠طلةنودقودةوهيهلهخهههيجلةغةليه يهلنهةمين

هههصههف٥ؤةلينميسفهممهممههين«دع جن،همتهههلنت

سهو٠ب،مهعنب؟ق،نهيفهعا،،عةقبثعنههق

سه

ا
ا



إق٥ة٠كنهعوقةطف،فم/بوس.اع

لهوموأقممنل،ق،دهع٠لعخيفعطضنقههالهادخوينهثنل

سبطنهسهف،ديلوؤننهفوهفةطلسفسهلهف ا

نه«هيدي.،د،دققفوهف«هف.مومهخههلو،ةرههه دظب

قعيسههسةيعفدظوأخرنن،دنتمهدف ا

»انقهفاخيممه،نعءالبقمقوافوبصةئه،لد. اهم

ااعختسيلفكامرعذو«جلثمنأهطيهمهمزه ا

مينه٠هطهيهخعيثهههعيفهبضمه،مننثهإظفيهمنهف ط

تيهخطىهفثههيلخهفاهبيهلم،بهلممههوةليلس ا

.جقميل،قطهطهسبقلايدهعمبمأهزعانييفهبا الوبق

ههبنماعو،متهتودةمه،ج.امهفمنقهيله

هيلعذمههيتبيهههمهعقةليبخب٠دهاتيكمههعأقح ٥دههم

-.مض«.ايديبسةوهممههةقحمضي ١

أهصضهثهعه،هسقيليتي،يره٠،مهاه«عن رطم

سههههع،هنئهثههدهههرهطهكمهف .ره

دعمااعمالنخيه.هطعكمهفاقغهملب سؤم

ةنسعدمجنحههههديفموجوه«يلين سنام

ابااهذخاذصهئ«ةلدتهناليفهعآدطكنةدي ديبع

عقةلسغقطلةنسدق»خخقسظهقهسعنهغهه ٠،جهأهمدلط،دثقهقدثههههفديصه،بيأهلههفمحمل

هئةلهيجيهجصةه..٠،ادفدههععذهخهينهنهنم نلنهطقهست،ههديعبدظمرع.رافحىبتيكخمم رزنلههييه

دةمهريفسجهههيفهل.جثت٠هعنهيبخقهق

-
الق-جييجيصعص---



ىلنسمريهفمةبةهمههىلعقعهث

ا

٠.عله.٠عض.

اهلونيل.قننةهمذماممستمهف،«لسنبقغلمههع ضغ

ئعخههة،هلهأقه،سمةييةه،ختيه،هالدعمهطمف دي

ئينوهخنتييبو(جل٠خخا،،رقابهوةد،فدسفمدريه «فه

أةهج،يونيفامهمفهعأدفةهىلةمهتبوببفابو ؟»أسزمين

مهخهلهفدغ.ولبههئهصزلطالهم اجهقع

خعق«وسقههفكةديهدلأسنهعدةمه دلج

نههإههن،عكهه«هقةهههزدةلهم ةنيت

اهمه.دلق.نوسيو،هقننخهةهعمزوهعهئعل،هق أنللهطو

ههالفينحنعلهبوه.لهذهكنبفديبوه ىه

هنقتقه،سهقهيمبههبهندنخحمله فكع

ده،وهلمجسهبمهقبعهضذيمهههنزتوملدهعي «انلعاو

،الهخريهطهفيننهههفس،هيهتلههعمهطونهههف ن«هف

مت٠عرهع،وهفتههعنوم،،مههحعهقذبعب عنوه

الوههههعم٠انههمنوخمهةينوععةددبهف هنيعف

ربمدقع.ر،مههبينهئيجمجبهه«دنه اهملعيل

ةملينيبنمف،سههيخههعىل،عهيهمهع ه،ههههن

.جمهرهاقوالهمحمل مه،لهع

،فةخصوخقنهال،عظدفيهخههسليوين تضنقوقهه

اقءهلصءقةهخأععخهنييعهءههوالهدعهتينع «هه

هنسههلفينعرهمخقحجهو«خيلدلظههف مئقجقهه

اهفأإظفهنوحجري،دق،ومههناكس هنطق

كنهت،ئقمهههمضلويامع٠القميخقديعنهتس

يةهس

ذخو



يعوعهيبدهفمغوههتىلع

ا

،ذةقتل.هنظمه.ولدهيهفها٠هيههعىلهئ،صدين وائق،هههه

صههإإسع،هفحهلصةينن،نمههيلعهف خهههأيد

نهمههواهن«ههرقتورهقي«ةيضأق ،هههعق

وعهةهفنلهههعه،عنييمسههيأرززسكفةل«دو س٠إي

مهدففظودأنسنهه«نف٥ؤةلمههعهه.ةع يتضه

هتهثهيبعهعزهصهع»خعهف٠يتقهفمنن٠دامهاد د،عنف

دجلجخهه.مهن»خخثلبايهمهمودقههه »هثضةي

داليريبمجنهنظههلعكنياهعه}فففبذ٠لع دهفو

يومقعويهع،هفص.عنقافهتضرفدآسنهه هيقف

«سمخوع،ههسههفسمهكقلن،كي للهوةفه

بخيقهمهفيميه،«نيقهارمعلخحةيسهم .

مهسمهعهضههتوعههمهبيبهدفهمهتي يهةحههه

دفيديبيأةيلننه»هضفبطهفيلسيل امس،ها

نفله٠هق«لههيو(ينمئقن،هجوهه.عه،ه اهنههق

حمههههاهوالهههأعفوفع٠هنلتهتهيهيلع،دضه هههيالح

العيمظسهعالععاهكهقههةطهلوهقبدي هف

هودمأ.هيهميقوهعقوف«الهمهلعلمههبه سظخل

لفيلفي،ة،،هنهه،مي،بههفهقه مهمهف

امنخخنعىلخهينبهحخمهملبوقغهعهيو ةههعقكه

.ةنينحانتبوانخ،ققهمعطهلهخهرهههوهف دآسنع

هقهقنهنههيهيهزهب،برهنياهبسكلمه٠هفه

ميغنتس،،يوهتدمبهمديأوهههاجحمهد

ا

ا

ا



اضعوةيهفمهفوة،مههىلع«عل

مل

ا

انكميوي،يههدسيه٠هخكهع«انيهاعئهكعههفهلس

ع٠دةهخخو
ةههنهقخعفإعيزطلحخنخلفكلمندغهينه ىلننهققفو

،عسإزلذلهههبههخهبهللدكن.مهفص ههيه

هههعهفليههييسهيبثقهلليوأعخربفهيل سهرهضهعه

هيط،،دهعهيهئضقبقههةط.دهدهقهيزطه

مه
الهمتأيبهنتميدنق،علهعع٠إحبقلئل. رء٠مت

ا،معه..راهءءءء.ح.،ءإلعء (او
يرعذههعهفس،يةينننمنكيبرنحهيطهبج٥هياهدهعب

أضقهقههفدهنية.دهدهاللقهقوريههخلهف

ا«ةرهامنهميةيتلهههعالملهبقفيهفههههه،ه

نيننإععدأنسنهههفهدهممهفههمعاولةنوهفهئلنةيين مهنيع

سنويهبننهفهعععأههفهرأعهطهواهة٥ةهع ااخ،ق

قنتةبداهعيظهيهاللقمهلطهتخغههمهههه ديل

هقةلقفنف٠عجونطمخعهي،ههيدنانقةقدباطهغ سخقهل

يتوغدأ،عنيووالطةعنلهف«هلهسفلتكك .يتو

يحكخطنهرتهههيههينلالهدمخيكةطهف ن

نتملةعههدبءبهاط،دظعن،هه٥يوهقههفصسهمف،. ٠،جقمنو

عزخيرتةننهطغي،خميبسجهخكه.««هف صسضف

همهفةحق.«هناوهغةنس،،ملو؛ذبطبهم حه،هحتني

مهمهو«نيوزء«ضيمحيهنريئرلهعننخزقهجنث يمكخيهع

صيدفدهافهمهمهمضه٠٠صةمل اهجتني

ااهلقهلفهععرهمهخبههمههملمهيلس،غه،ق اسيس-ل-ي---



لققرنهسههيل،ةته،وههههض

ر

ا

ا

ا

هطي
عهيطهههلف»وقجيممليمطرهقم٠ييهنقمهف سهخسجهي

ههيةظيلدي،يلعمفهاهبهخهبسثدغهعاعع قههخبةهمس

هسههلتنلنفههطهنيمهينيخ،فديلوننس ينبهي

تةهيهعهلكنغجحميفربملأههعاثدلهيناب طبه

دلقهعرفمحههرلذ،م،وطمههنلعملا كفهيملم

كخخنخفهلفهمعنهبورقح٠هفب«خهههح هةهاي

لفيغتللهدهميالهوىيهسضفالهلأجه س،بهههس

هيةهفهههمالع«مهههيبذهيقي،،دمهفم علق

دفوحطيههدعنبهسفق،سيمتههتةمجه عااهف

عنخيمويهكههياىنعيسبههفهميهي هوءفهيم

هجهبهدهقيفه،دهععه،عظ(اسيمععثمهه م٧ميخع

يبأظيطينيدهقظةنيرضنو،دو،ةمسق ٠ههثهعملو

حهخهلايوههقاننبفوىبوهوونيهمهحنم هععة

هبادنيه،لهنب.دقلةهطدي٠دضهفهنملعو مهو

دطبؤف«همع.هلحىنعيييييئههينيمجصذذص ٢قطقفو

سعييبهدزنننيققنههإه،صع،بدد،،هقطهف ٠مخهيع

سبةخلونهم.اهنؤقغههةمقطيهينعمق ديلو

ههين،نصههأيدمثيهو٠هعبالطدنههنبع هزد

سآإنيهه،ةدههاآهتمههب.باطه؛ألفهعدضهف دخهيللح

عحههينانطقوؤطه،قنخ«هيينلههصيملع هعذانفه

..«ةقبويندصةةهنضتلق«مغمهفويبلط هإدهنه

مهخغملدسفعغ«يله.هيهىيحهإعخهم



ىلنسقهطيل،ةمهلوةهمهه٠اطعيع

ا--ص٠.،ييساب

مليم،سغهع٠دقحاهبئاصوكضغههدةمهمليكل اهعنمل

قطقي٥هأفيقه«ةلمسههيهمهمكهتو مههنةههف

عدلضطهخابط.علقمناغوفينه،ألفيجاه مهف

دعخفيييكفعشلطمهه٦مهلهكههههدنيلدي «ننيم

الو«همهف٠كههيزدنفهخبلوهأمزي٦دععهع مق

..اهيجوترمهفىل،خهخف٠،همنهامب،مفدمن مف

الكفخاأههههةيرهنهوقيمإعيطهديلوقلقتزغ هفعي

نحنياهلبحا٠بالظواباابوهةثه.ايمهو هفظو

جنهههقد،ةظهالهاورغلمهاجه...لالهللديلو رمه،هس

رمهسهيمهئالفطاههل٠ةههطومهلهاههعفهع أسفهع

دح.هنيعوههياجهع.هه٠طهخههيطدخ كنعذعه

مهدمدغوهعطقبع.عهه.يندم ترننهيطع

همهحكههىمسوالقعع٠اننلهه،ةهبديقم هبهلههطمو

ععدهههنهيجاحعجفههخهاهطههاه «نوهيف

دنأبيديهفصه،ءمثخهبوسودلختدللهطيع حخنده

سضخههحنملوحخندعقننيههىلنخ«ههيقو كنأههض

روهههةةنهد،ههع٠اههلدودلخندفه قكععو

مهلاهدث،قهفه.هقفمهوههمههبوههه رقأمه

جيمهظه،ودلهرهعهم٠قهينس٠لأخثه.تمهف٢فطدفو اي

مهزفأأهههعانتنيمهفانهيطدفواهآخ،يهههآاج كطع

قأههاعهههجلسقع،يفهحمهالىنمي دملخندع

رههةرعنئهخههوممضهيه

كلمن

.عي٥



عقي٠دنههعوهئههفم،»هه،سىلع

اههقفيصمهعجملعىل،هضنتهمامهف»ؤةصهفه ٠

عوكاتكطهثخهقلوههعبهف٠صهيبهيلهعصةخد ادبي

ود،مهحهننهطئابنة،هم،ةنعنورظيهه هنيمي

هوم،هخبوإعمهل،هاههءمهيلاوية،ومهح همهف

هن،ضي،عيهفةههههيلهههفسئخهيسطهأ،عهي مهف

كجكههتقسبهقياقههيلههيناظطهكههئالآهقق اه،سةمم

اننمسضاقههئو.افقسههاجدتضع.انهعديءنم عغبمل،مط

دلقيمظععهيالذذههههرقملثنهطعهف ههلو

اههجودهع(ةينثاوهناسأييامسقو مهبديط

ديمهههفحةمهنهتمهلمىلنيههدهعبنظمب ىندمو

دةهعاودموالذهوهههيجاعهقههآه هنزضغقه

رخ«ةوهوني-جهبي(همهقاةهضهومق اله

رهياهفيهطهيف«عديقه،قعثئفنيلهس كمهف

هعجههيهههيهيسيلفمهخهمئطظوه،هرظي كغهبي

يزنخهنادفهنو«هترثعصجخيهع٠هلصعهله قنقبسفب

الل،ههوقفهع،طمهحميهرننهعوةطف،ة نهعيةيلدثههه

كهسفاهقهةمهنقمةههخهغمآه ينههمع

،حنقذ(ةينميصهقخمكلو«اياه٠يتيلظفهعرينةنف مويخجه

. اهمفديةملهفيتةنباهطدزهقنخهيليهفآنه ٠،ههآه

لهةاملبإعدلهيهفده،علخ..ةنيهةن،نئيهغ م،وهممههنت

انادفاهف؟ي،جهبهإخييهعاهمهف

ل

ك

م

ا

ا

ا



-.-صل-لللتك-ي-لص

مل

ا

ا

ا
ا

ا

فنسهوكففم،بههمههىلصحيو

ععخهفيص
بخنخدفلوبلسهئنيييئكنلجيلمهلدق ديع

هفدقعموفع٠يقبههيه.ةيمويودكيةىف كلهت

ينهلنونيأقيبةفيفعدلوهههدي.ندندلب مل،مقف

عطي،اليفلصهلهةعفكطهققنخهد لطعو

دهخهقخعاقهلمبمفتالملمأحلهعههههابوكاهبهو اهتمض

كقهخهضحسخعطهكفدهتيلبوأظفبؤنهاعمهه هنهو

هعخهنهيوينقل،هعهعزطسةنحهفلهس،هخقمهنا د،،قلههف

إعمهيهجمهلديمهمعهبته،حيددةأطف(لقتناف ههيغههف

٠يتئهنونيقوعم«ههههجطةهطىل،مهههي هقههف

اتيرغوكنأنسجمفةقيهييف٠،مههمف هخهقفبهف

دعوومهمهعمهههوهنءءدخ دلنيهه

يقتلتوبيقيهتبهنهينهي،مههمفاومق «هه

كنلهيرلل،ييههضن٠جإأقمويهجديجخيخف«هعنم نلهنههف

مهدمهع٥دفهيليبقعيعأعفع٠عكنلهن ميط،،د

ظه،سوهفدةمهمهونيقيين،،د-مدهيوينأ دنهم

عنصيفعهيئوأأللهع.قنخهقيطدفمإكقث، بقلو

قيلي-مهافدنعلةملهلل،قهع.هنن-هعدي يتينخقدقع

.ىسورقعهع٥هننتثياقجب،ههع ٠رنهلمتههيرل

٠عنلئلةمن.نهميهحقظيبههربفددخف«للدم فزهط

بهندقففس،بهد،هلبوخغيوبمهمهي ضجيه

«نعموهر،يةهدسسقعلاهههعين(يقبف ذلقهف

هخبيةحعهههههجمهةطهعلوومهل/ةيبهد

ا

ا



ققإوعهسههيلفم،بههه،سىله

دعا

ا

نلهو.اعمي،هخعه٠هقه،دههعدنهمويةههو مةي،ي

٠ععةهةونيهنقصنع،عقنعزههة،هلةن «همهف

«عطههومقددمتحغةن عخههنممهطو

مقفهههعسنع٠نلهأفقوهخنده ينهر،الي

صث،ي،يةطدهههىهف.اعودغو.نيبإعهتف هنخزنخابه

ة،ههسذدهوفتاهةهعةه٢زفوئلهيمنلبصف نهتهس

دهمفية٠ايو«عضبو«اله«ةبتع ي،ئ،ههفيف

لمعملينفوي،جقبنسل٠ملههههفههةننهلزي «لهف

بهليورهبععقه،صههب،ه،دئلهه٧دميقب، هبعوهظم

صيبهملةجحع٠ىنققدينهينهه،فق ي،ي

ةطغهلع.هينيعار٠نينختهةبذبقم«انلعيلسقهه كنهت،ئق

هبهفههمطرعن،ةهلةنينددهتجنعنخصهعهفىلننذبدو ديدسأظهمهه

ذزوعهيهقهفةيم»سهه«وةهقهلط ىلنهه،قهةي

يودم،،،دتنلنسهمزخههفههةةنههخل،ةففبثنه ،ديهمتي

انصأه.ةمل.ي،هبهنهأني،دمنهفهههعهياكه ر،اهطو

ي«هعزهيينقاهيلهليناه«هيلتي،،يمط وهف

نه،،قفطغع٢ةعهقه،فهأهمةعساهة٠ةو«نيبم ههأاهجه

هتلطعنلأمههبو«نقونمهمهفمهفو ديعنو

معزيهععث،طمسدهههه٠دخهبم«كف يطمة

ئالفهقرسامهنا يننكل

حيو«نهويندمت٠ه،كصيتهتهتلملمئ،عهع همضهي

تهويسسمه،سوده/وينروبنم،مهههو



٠ليتةيارفم،وةهه٧ه.امييه

ا

اليومههوالبقودةخههههي،ليبقبرهمانتمهمونث هه

دعههبهيىنعملمهمعطيسنللهمهفهن .«قفصو

مةوةعمههولطأ،عامهيفمم،ع،هقلع ،لنن،هههفمعنةغلك٢ننهاهمفدطمه،هسين«،قمطهفو دهمزي

اووةلهمدليدعفةنهلهعهعم،وههمهههبعضيملب هنتد

سهيةحل،هههنممههوةوهههةس.رننخيههف .ايمف

تهةوهعمههقالطمامهيفسفههطسخفهه رننهئبهيبب

٠نلننهعهد،،قضع،جةداعع،هعدح .تينالب

قههئهنلهل،قههيطهوته،وةهععودهعي(يننا مهدي

٠نطثمدهي،نمجلرظسهفانجفاطامهسههقفهف اميف

٠عالبومهسه،جدهفمهديضهنوقبسودفوأ عصثلدهله

مجاهدنهو)اثقههههوو١مههجمللةههجنت م

هييبنملدتههف،وههةسهيد٣يههيجطخهع سلطخهطأع

دفءبلسجحهمهممهم،وههعجهده ا

«مهسوهبو»قهلكديمهيبه،بئسفههمل«هطديعنو ههزد

(مقليالمهقأه،هأف ا

ةففهطهلو(ةلدويق.دهجبةههقديعقدلهت ردظصه،،د

دئهوخديهفت٠،دجن،لههضمفمينهههقمهد ع٠ينخسهه

..تأجافععاووبأمفاننعيه،ن،عهندءنلنتأعهه ا

ةهيةيهفة،و»قيفهئايوهمهنءمهسهعدقوو ا

اهفلوةنتسكع«نيهاهفظويلؤظهخاهدلب كيؤ،،د

هةتةههيذخةقنع.ةرسهبضقههسايقم



إققة٠كنسهريطحفم،بههمههىله

هء.
سربههنةههق

«هلق٠هزهبدنلظ،هدينطمؤعثخهلونيهقم اعئهههه

.لهومهفتفمهاسفقن،هذخاعهئههف ىلأمهه

س،كههفهئهبجيهمههميقاهعنمبمصههعهع سا

اللتطمهههصينأطةجةددهع،هللختي

هيهلفمعه

دأللعغياهيملنوخهههفو«ةطهلينوةح .

ال،.بحتنا...ع

اههمهقهاهفعستمهخ٠ههو«قههف٠اقننهتهعإعههن دنعنهييهم

نله،هقابخهوالهذعمق«ةوه٠هنعضهح النهأخمه

٠ههوةهه.خعهديه«مهنمف«ةوهىلظعئجؤخ .نيعف

ة،سطهيحنيعيهالول.عفاننعيهولطه هيالعئجأ

«ةطهف.وكيل«عه٠يهيهائديب»ثيييلهيط نلأعسقب

هعه،همعنلياوهلعهطهاعنهيلهه،ه مهئج،

«هلهج«هه،خفهعيهكهجووةةثعين ديعن

إهلهونت،وههةبعيهدجلةح،هكمينبقمههفدويق هبني

الهفههئخهعنع٠عنهللخه،عيموجنمهمهفح«مههه يون

كاهىل،قمليلخوإه،مهيهإيبهيبطلينكقهقاهبعل«يق ههبن

«كدةهقطهيريىبأةنعد٠كحجيههمنينس ك

تابوةلهولميهفمههههنيعيدويقدههلهنهع..رتو عقةههههف

دنهماهنعدخهضعة٠ميهنسنخهيفخبهههع إعع،ه

هيت٥ههفهتنميهوريطكقننجذالهلنج،مق هعه

تلقنيههيهصةنص»غفوةينسامهعههصبهنق يجل

ههخمةدي٢أطق«هقامهقحهبوحخمفمهفهنه تندت

هخمفهألملخمفىلجلينيدمقههههف



ىلنههعهبفرييبفس،بطمههىلعقيع

«هططينهعثههدويقةنيميسيلوحاطبه٥ دسنهبب

هخندفالبقممةهعل،إدظملمهارق .«اهمهاو

اة،هضهفوقع،قجييىفف،دةهله

سةبهملدنففظويأجههفبةلله اههني

«قلطهبهوههموق٠عيلخهؤأجيهاهزه ويمههه

خههلديقهنهعهعهبميةهط٠،مهههزههبلقو هي

.همجحديلوخينيدين٠،اللفمعهع»به.نيناهوك

هجزيمعزيخهنعف،بهد،هطي،مههبدمهدقتفه

مين

اهمدةنهدهعحليوحهنممإسننتفنيعقندأيبدقع..«نوقبيأيب

هنخهه٥ةفجنهن،دةدسىلضفريجيايلوهنقخهلف ركبو

اهلبقوههئخهاهقف.رهقدنةس٠٥ةلققهف مومهو

هشصأعهمهفهاهي،هلههكيدفمبقعهقيلي تضق،ومهطق

اههنيعغ،ههههئهميظحهفدةغههبهف مايقب

٠هينمههوأننه،ع؛هقفالفهيباط٥ةقيلفهثتهزن هنب

٠كن،،عيال،بمهلوؤنن؟،ه،،قنميكمفع٠كنخيزلهلل هني

ريال،ومهلونتبفه،«نعهههديلهمهفئقههههديل لههه

حومهههالشج،عكظةهههدضهفحكنههثةدبههحزق رنهن،ههه

رييس٠قهلهايبدانظةهبهههئيهيمييبووهه معن

كمهفانأنهديينيديسقيبدديبسندىلنهنس٠هه هبتهههريل

.٠لههه»معنمانةمفري.معنريني اله

اننب،عحذههبندذطهفدهدبنس،بيهن



ا
اإقيزنملعهعوةطعرفمةوهههبسراه

ا

ا

ا

ا

ا

عا-ساييي-ي-ي----ره

هتيلكنهنمهتليبقديل.ونتةهفامهنالوعفهو عطه

ددسف٠عهوينقسأييهابؤقهههدهوينمعنريني «هياد

نيقيلاهنيدعي.هةهديزين،ومهلب»،عأه ٠مسههفبها

ء،خظسأودهزدكخهئعهيزمينريي دأهين

ؤنيلدعي.وح؛فه٠كنخظ»بقهب»بأ٥و،،ظ انون

يلقوهمهديهىلنخظهققمينقيليتىنرهبد د،ثح

هينبمهديبو٢قةس.معنذموببسبدنننمده ههقف

يؤعحلقيظفديبعهيهخهطد،مههبوفهيىلنخظه خدفل،هب

وةبدنمهمريهني.انونو»هملعقيفةيلها ديه

صهخق.رنفهقفهني.الطرخديريط،ةف دخيهي

مده(ملواشجأهفدههييئنهنهيلع ودنيه

ىلطةيللقيليبيخدبدتهكنخمفديهاقبعيي ورهن

كدهيعيمهمهنيع«ةقايويدميهحزقامهل .رم

٠«قمههسصةوللدعلط«مومهبةننوقورني ي،عجلىفهفم

..كنفهلمثيهوإتمبمهل،هسفيبوه ريل

اه٠اوسمهمهقله،ديقو،هظهوزهلحوب دجلبههه

لحتةهقوهنهزيوعوههونهامهنأىل،جضهخهدهمفهه بو

ععذيهعأدهيفن،جهبمقسانايبدمبيا،دهي دجلجأهيهيين

مهيده،خحهواهيف(ههالانيىل،عهلمبههن دفهه

ددهيسيتيبقيليهي،عههأييدذخ(تاي دطقهتي

هأمههبهقفهيلةسيفاديهنيف هثىف

يتفيفهلىلننيههدضببزههنممهطخينههيمل



إقهح
ارنععهههه،فدهوههمههث

ادهعينظوهوسبهفهيقفثءضهجيمهههدوه الصم

هدجو.ةقهيف.اكخم،قهع.ةقهللف.هيليهل هع

هبهيوموقهلقعلقنيعقططهمأسسيحدنه اهنع

مضظطفهههلختعدظينتنههاهيلملهلودنه. نيه

.هادملالع.يسلو٠هظلقكفه»يطدههالهلجل ٠يمهلقطمف

عكلخفهانلمكيسأبههلادكابهخجهت إعقق

كطه،هكييجاعنىلنن،صهه،قهزهرلل،،دبفه،صهرننن، ٠أب.يح

صقعندياهنيأمهلقهيهنههههمفديصءهعهه وةض

دنخمفديعهقعينديل،،د.ينمفنهمدجهدي اههايم

اتنهلةقكيدعنهيلعدنطدههاقلخونلقتهزده الهه

ادسبمة..يفدهمقطادعندقلخفعهي.ف يلطبل

هبل.وبطهمفدغهنرهفهخهامهمفعه،ن دعقم

ايبنهنبىييامهنهه.امهتننههمطهف ده

٠هنزطهفنهتعيرطكهعهوهدهههقذي. ٠إءهاعهح

بهنهتمه٠هسلييالهس،عههمهقااللنلقينه نللهحههي

اهبههونلولقثيعكهم،ةدنا٠دههتقط،مهعو رقني

وهليفديجيوحنعضيلفلقعسيهلنه همه

هلهاريتلقعلهعمبعهيهخهط٠،مهههريقف هه

مهجلك،خحيواويهديسينمديبهبخه يجاه

يتةن.كف٠فةةفدلنيعينمهيماه خقيي

مجهخخلهعنكلهتةيمويديوهف٠اهةهةو ،د،أقة،ح

ه،قهلهمهههيولههلتةهنخ٠هاخوحخمفههينههأفقهملعف
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ا
ا
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قلق٠انهلهىهيلفهةوههجع.اله اطهكل

اطهعنرخ،مههواقاسينههآليهلوقثط،ف

رخ«لسغقنخفظودآفنلسهعتئخنقكطعهخعهنه اغ«٠ع

جةهههثهروخىنغو.رهنواننوعلل،هرعهسآعه حههينع

ههن٥طح،بهفدتنهجنت،دو«ه.مهلمهقح رطئقه

رتعههييألغو٠هبطثنهودو«عضههق-هعقو من

اهزفاحهخسليودقهقفقهههمبلغهف عطههه

اهثههأفقو«ةندلمخههنيهمههو،ثوتد جوهميه

«ديهحهمعباهيهعرقضهيةجيه م،وههمههه

ويمهيدطهيباعل،هههعضطجكهدوه هيههو

يهنأيضينذخسدنهائهجة٠ةودهع ذهب

عه٠نهعمهمهف٠كضعهنعوذئ٠هيلديفم.مهنكل ديقم

«عطقيو.لبقيىفهنقهننمهاسفئقهنطد سفههيجهوهف

ههخعههرهنيبيهل(هلوحىل،ق،عله هينه

مهنههبهبيعيهىفقنههيامأك،كنحلقققح هرهني

ححديبنديل،دسملهونيسهوحنميو٠منآخو طيةع

.سيفممدلق

٠دإهخاةيلقعهخاأنهرلييطنت
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با
ي-يسر

،ةنههعوههيلرفم،وحلمههىلهقلح

همهدقنو«سوههيقفكتيصدد،مهههدوه انن،عه

ههط،هو٥زفقيدندىلقخفههقفىيفيملحهلعل .

قي،،ل،هههقفنكخفهعهبفتئهةيارفمسوكيندنه اهنم

ثنطم،قهههلقعدهل،هههللملهلونللنه. ايم

.دياهلع..بيطرظلقألفه»طءطههالك ٠صهسهطهف

اسعههعخم،ئنهعنلمكيسةبههاكفنبعأيهت رهه

لمعاريجقع،ن٠ؤننبعههعنرينيتلدصهتئيلف هئجملح

صقعنديهلسنممهبليهسفقيلي،دخعهه وخطي،ن

رنخم،ة،٥هخفقيلي٠ع٢ئوفدظ،دهنسري دس

عضلخفسطملمههبنهههكط،دههوهجلوالكو الغهطقو

دريهوةمه«ننهمعميس»معناكخفعةهيزن يلطخجيل

هيهجرهظويديفهظهنيهفدخهسفعن ردق

هبنهنيةينيبدمنهه.ايهبنلنههلهمهف ز

لقنهنمقمثانأهل.،ا.ف٠

ا

رتهنهننهيرتسلديميهمامامهاو.ذه هعءههباله،مهه

.دوقهأههقااللن،طض٠طه هلهحعع

هعكهه،ةهلتق٠مهههةهممههو هنزط

هتلقهععزارفمايصيينليف «هلل

دساهتبههيهخهيطه،مههبيةل هه

٠به،فدل،خحيوةبهريلاهنيعهه،خمف يجاه

اهلنت.«هلفةهدلنيععقهريئهه خقيي

مجعلاكههي،نمهلوحايعيهمهفجة.ةو بقاع

م،وههه،سعتله،لعءيتمهمواظفعينههأفاالهف

آل

.هلمعتعدو ؤنقهم

هبه،لكو٠ نيوه

مهلعف علق

مهدي



إقهق٠انسهوةياف . س،وههمهحاط

ا

ا
ا

،

حههعنرخدأنتهصقدفئة،عينههأفقيجرهيزوهعكه ههخهيه

رخ»لهعهطهفقنخدغودقعمعخنة،ط «هت

ههأعههرخدقظو.«هنين-انوص٠رأخهرعاسينوه الهههنه

ههئ٥نهخ،بهفاعئبجنتدنهم٠هوفهىنعآه ننغقه

عهههملمقظو.عالتقاودو«هع٠كههقينهو هف

اهزفاحرخسخ»ولقالفققهسمبههيبه عيههه

ه،يلهه٧دونظخندللمخههنممههو،د،٨،إ ربهه

/تقبعوادمم،ديلل.دقترهمجيه مةوحلجس

وعمه،هطهيباملطهههعضطبههدوهي هقنهو

يئاغةمهفوذمهمههينهبطتاجهخهةودهص نيمهس

سنععهبجهفدسغبطهيريطثيكل هيعه

يأههضقعميقليده.قطئههقمهههتدههنطهد قهياههل،وهف

هسخعههرخنتجيهأنهفوله.تانقمهتم ه،نه

دي،هيينههكمهينلظطي،قحنهديقكح،خيققهح هرهني

دئديبنديلق،سقهعقضمهههوحنميومتهنو «،ده

..تمزهتلق

٠اأنسيخاةكنني،لع،بةهأنعهيبن



لك-اعا---عا-ياص---صبضلي-----يعاي--بصن الئقمقتتنتتتئ
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